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Ž Á D O S T  O  P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E  

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

 

Jméno a příjmení žadatele nebo název právnické osoby: 

 

 

Datum narození žadatele (u právnické osoby IČ): 

 

Adresa místa trvalého pobytu žadatele (u právnické osoby adresa sídla): Ústí nad Labem,  

 

 

Doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu nebo sídla právnické osoby): 

 

 

E-mail (nepovinné):  

 

Telefon (nepovinné): 

 

Požadovaná informace: 
1) Žádám o poskytnutí úplných nájemních smluv uzavřených na p.p.č. 646/1 a 646/2, Církvice, v majetku MO 
Střekov za roky 2020 a 2021 (včetně starších smluv, které platí k dnešnímu dni). 
2) Žádám o veškerá povolení a stanoviska, která byla vydaná k umístění mobilního stánku v Církvicích, který se 
nachází na parcele MO Střekov 646/1 a 646/2 (stanovisko Povodí Labe s.p., závazné stanovisko Magistrátu města 
Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního 
prostředí, závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vyjádření společnosti Severočeské 
vodovody a kanalizace a.s. atd.) 
3) Žádám o přesné vymezení a polohu, kde má daný stánek být umístěn, včetně prostoru k posezení. 
4) Kdo schvaluje pronájmy parcel MO Střekov? Jakým postupem žádost o pronajmutí pozemku prochází? 

 

Preferovaný způsob doručení odpovědi: 

 

☒ elektronicky e-mailem, na e-mailovou adresu:  

☐ datová schránka, IDDS: 

☐ korespondenčně na adresu trvalého pobytu (uvedeno výše)  

☐ korespondenčně na doručovací adresu (uvedeno výše) 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem   dne 26.7.2021   Podpis: 
         (u právnické osoby razítko) 
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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 26. 7. 2021 

 

Naše č.j.: OS/KT/3006/2021/DošK 

Vyřizuje: Kateřina Doškářová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: katerina.doskarova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 9. 8. 2021 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 26. 7. 2021, 

v níž žádáte o informace: 

1) „Žádám o poskytnutí úplných nájemních smluv uzavřených na p.p.č. 646/1 a 646/2, Církvice, 

v majetku MO Střekov za roky 2020 a 2021 (včetně starších smluv, které platí k dnešnímu dni)“, 

 

2) „Žádám o veškerá povolení a stanoviska, která byla vydána k umístění mobilního stánku 

v Církvicích, který se nachází na parcele MO Střekov 646/1 a 646/2 (stanovisko Povodí Labe s.p., 

závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, vyjádření 

Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, závazné stanovisko Agentury 

ochrany přírody a krajiny ČR, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. atd.)“, 

 

3) „Žádám o přesné vymezení a polohu, kde má daný stánek být umístěn, včetně prostoru k posezení.“, 

 

4) „Kdo schvaluje pronájmy parcel MO Střekov? Jakým postupem žádost o pronajmutí prochází?“  

 

Vám sděluji následující: 

Ad 1)  Na uvedené pozemkové parcely (p.p.č. 646/1 a p.p.č 646/2) v k.ú. Církvice není k dnešnímu dni ze 

strany MO Střekov uzavřena žádná nájemní smlouva, 

 

Ad 2) Viz příloha číslo 1., 

 

Ad 3) Viz příloha č. 1 (Příloha žádosti – situační výkres), 
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Ad 4) Pronájmy pozemků v rámci MO Střekov schvaluje Rada MO Střekov. Žádost o pronájem je vždy 

předložen Radě MO Střekov; pokud je schváleno zveřejnění záměru o pronájem, dojde k požadavku 

o vyjádření Odboru dopravy a majetku Magistrátu města ÚL; pokud je stanovisko souhlasné, je 

zveřejněn záměr pronájmu na úřední desce MO Střekov a následně uzavřen nájemní vztah (po 

schválení RMO Střekov). 

 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA 

tajemník 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Žádost k vydání souhlasu k užívání a pronájmu veřejného prostranství + vyjádření 




