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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů – „Studna a vodovod pro 3 rekreační chaty“ 

Kyselka, k.ú. Radošov u Kyselky, p.p.č. 285, 288, 252/1, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4 
 
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako povinný subjekt dle 
ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 16.11.2016 Vaši žádost ve výše uvedené věci a ve smyslu 
ust. §§ 14 a 17 zákona Vám poskytuje požadované informace: 
 

 stavební povolení a povolení k odběru vody pro výše uvedenou stavbu vydal Místní národní výbor 
Kyselka, stavební úřad, pod č.j. Výst.231/90 dne 1.10.1990, toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 21.10.1990, 

 ke stavbě se kladně vyjádřily Západočeské státní lesy, Lesní závod v Horní Blatné, a to pod č.j. 
1813/90 dne 10.5.1990, 

 kolaudační rozhodnutí vydal Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební 
úřad, pod spis.zn. SÚ/8578/10/Pl-231.2 dne 17.6.2010, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
8.7.2010, 

 podkladem pro vydání kolaudačního rozhodnutí byla dokumentace stavby, zaměření skutečného 
provedení stavby, protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí a vyjádření státního 
podniku Lesy České republiky, Lesní správy Horní Blatná, 

 v příloze Vám zasíláme kopii těchto dokladů: 

 stavebního povolení a povolení k odběru vody, č.j. Výst.231/90 ze dne 1.10.1990, 

 vyjádření Západočeských státních lesů, LZ v Horní Blatné, č.j. 1813/90 ze dne 10.5.1990, 

 kolaudačního rozhodnutí, spis.zn. SÚ/8578/10/Pl-231.2 ze dne 17.6.2010, 

 vyjádření Lesů České republiky, s.p., ke kolaudaci, 

 zaměření skutečného provedení stavby, ze dne 6.5.2008, 

 protokolu o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, ze dne 11.4.2010. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

 Ing. Petra  S z a b o 
oprávněná úřední osob 
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Poplatek: 

Náklady spojené s vyhledáním a s poskytnutím informace se nevyměřují. 
 

Příloha: 

dle textu 

 
Obdrží: 

* 
 
co: -vlastní  2x, -a/a  
 
 

*)  
Osobní údaje byly v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány. 
Osobní údaje jsou v souladu s §§ 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přístupné k nahlédnutí na zdejším správním orgánu. 
 

 

 
 


