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Městský úřad Svitavy 
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 
 

Svitavy, dne 23. září 2020 
                                       

Č.j.: 69810-20/OV-por / 18524-2020  
Spisová značka: 18524-2020 
Oprávněné úřední osoby: Bc. Roman Poláček  
Telefon: 461 550 230 
E-mail: roman.polacek@svitavy.cz  

 

 

Žadatel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

S DĚ L E N Í  
 

Dne 22.9.2020  podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací: 
 

1. Zda při opravě vysokého napětí (VN) 2233 na trase Svitavy - Mikuleč byl dán souhlas 
stavebního úřadu Svitavy s přeložkou VN na pozemku p.č. 3036 v katastru obce Kukle. 

2. Zda je na stavebním úřadě projektová dokumentace k této akci včetně přeložky VN. 
 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad věcně příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 
11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění poskytuje následující informace.  

 

1. K umístění stavby: IE-12-2007385 Svitavy - Mikuleč, oprava VN2233, změna trasy 
Kukle na pozemcích parc.č. 3014, 3036, 3037, 3052, 3053, 3054, 3056 v katastrálním 
území Kukle, vydal odbor výstavby Městského úřadu Svitavy dne 26.3.2018 územní 
souhlas pod č.j.: 9639-18/OV-koh/2390-2018.   
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2. Dne 25.6.2018 vydal odbor výstavby Městského úřadu Svitavy kolaudační souhlas č.j.: 
37880-18/OV-koh/4542-2018, kterým povolil užívání stavby: IE-12-2007385 Svitavy - 
Mikule č, oprava VN2233, změna trasy Kukle na pozemcích: parc.č. 3014, 3036, 3037, 
3052, 3053, 3054, 3056 v katastrálním území Kukle.  

3. Součástí spisového materiálu vedeného u stavebního úřadu je i dokumentace k výše 
citovanému územnímu souhlasu.  
 
 

 

 

 
Bc. Roman Poláček 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrží:  
Žadatel 
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 


