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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH–VŽP/10400/2018/Vjp Vaše zn./Č.j.:
JID: 24811/2018/MH Ze dne :
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště   6.8.2018
 

Stavební bytové družstvo
Máchova 23
295 01  Mnichovo Hradiště
IČ: 00036331

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako místně příslušný vodoprávní 
úřad dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 
26.7.2018 žádost Stavebního bytového družstva (IČ 00036331), se sídlem Máchova 23, 295 01  Mnichovo 
Hradiště, jako účastníka řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla – Objekt SO-06 
Zasakování v rámci akce Bytový dům, 18 bytových jednotek v ul. Obránců Míru, Mnichovo Hradiště 
na pozemcích parc. č. 1494/1 a 1495/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště, v kraji Středočeském, obci Mnichovo 
Hradiště, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, hydrologické povodí Veselky, č. h. p. 1-05-02-059, 
o poskytnutí následující informace:

Poskytnutí kopie rozhodnutí ze dne 16.2.2017, pod č.j. MH-VŽP/12760/2016-4/16/Vjp.

K Vaší žádosti sdělujeme:
V příloze tohoto dokumentu, Vám zasíláme požadovanou kopii rozhodnutí ze dne 16.2.2017, pod č.j. MH-
VŽP/12760/2016-4/16/Vjp.

otisk razítka

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Příloha: rozhodnutí ze dne 16.2.2017, pod č.j. MH-VŽP/12760/2016-4/16/Vjp
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