M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
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Č.j.: 234/OVÚP/19-2/Ha
E.č. písemnosti: 2495/19-STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Bc. Hanzlíček
Tel:
374801140
Email: hanzlicek@mustribro.cz

Ve Stříbře dne 1. 2. 2019

Žadatel:

Nicole Podvolecká, Brigádníků 133, 273 51 Braškov

SDĚLENÍ
Městský úřad Stříbro obdržel dne 31.1.2019 žádost Nicole Podvolecké, bytem Brigádníků 133, 273 51
Braškov, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, který je dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona
č. 184/2006 Sb., v platném znění, věcně příslušným vyvlastňovacím úřadem, v souladu s ustanovením
§ 4a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, poskytuje tuto informaci:
V období od 1.1.2014 do 31.12.2018 bylo zahájeno vyvlastňovací řízení nebo bylo vydáno rozhodnutí o
vyvlastnění
Počet zahájených vyvlastňovacích řízení

Účel vyvlastnění

Vyvlastnění nemovité kulturní památky dle § 15 odst. 3 zákona č.
včetně vyvlastnění nemovité věci nacházející se v ochranném pásmu
NKP dle § 17 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění
Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčivého
zdroje a zdroje minerálních vod dle ustanovení § 33 odst. 2 písm. b)
lázeňského zákona
Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro
ochranu před povodněmi dle ustanovení § 55a vodního zákona, případně podle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod podle ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatření spočívajících ve zřizování územních systémů ekologické stability podle
ustanovení § 170 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
Vyvlastnění za účelem asanace území podle ustanovení § 170 odst. 1
písm. d) stavebního zákona
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Bc. Vladislav H a n z l í č e k v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Bude doručeno:

Nicole Podvolecká, Brigádníků 133, 273 51 Braškov
Vypraveno dne: 4.2.2019
Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
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posta@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz
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