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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím 

I. 

Žadatel tímto žádá Městský úřad Karolinka ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím o poskytnutí informace: 

Zda bylo vydáno za účelem umístění stavby oplocení, které je v současnosti umístěno na 
pozemku p.č. 5554/6, omá půda, nebo za účelem umístění stavby oplocení na pozemku p.č. 
5576/1, orná půda, případně pozemku p.č. st. 2012, vše v kat. úz. Nový Hrozenkov, obci 
Nový Hrozenkov, rozhodnutí o umístění stavby, nebo souhlas s umístěním stavby, 
případně jakékoliv rozhodnutí opravňující umístěni stavby oplocení na tyto pozemky. 

Pokud takové správní rozhodnutí bylo vydáno, žádám zdvořile o označení tohoto 
správního aktu, na jehož základě bylo umístění stavby oplocení povolení, a dále o zaslání 
kopie tohoto správního aktu. 
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POSKYTNUTÍ INFORMACE 

Mě tsk) úřad Karolinka. odbor vista, b). obdržel dne 14.7.2020 Vaši žádost o posk)tnutí infom,ace dle 
zákona č. I 06/1999 b„ o svobodném přístupu k informacím. , e věci existence po, olení pro stavbu plotu 
pozemku parc.č. 5554/6 nebo na pozemku parc.č. 55 76/ I. případně na pozemku parc.st.2012 vše 
, katastrálním území o,f Hrozenko,. 

K Vaší žádo ti dělujerne. že v archivu Městského úřadu Karolinka, odboru výsta, by. neb) lo dohledáno 
žádné povolení či jiné opatření stavebního úřadu. ktel)·m by b:rla výše uvedená sta, ba na daných pozemcích 
povolena. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
odbor výstavby 1 

756 05 KAROLINKA Ing. Krist) na Pekařo, á 
referent odboru \)Sta, b) 


	106 28.7.2020_Stránka_1_Obraz_0001
	106 28.7.2020_Stránka_2_Obraz_0001

