Městský úřad Police nad Metují
Odbor výstavby
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Police nad Metují
Číslo spisu: 2013/165
Číslo jednací: 2013/1852/OV/JUS
Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, pověřená vedením odboru výstavby
Telefon: 498 100 911, 491 509 992 (ústředna OV)
E-mail: justova@meu-police.cz
E-podatelna: podatelna@meu-police.cz

V Polici nad Metují, dne 30. dubna 2013

POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, jako věcně a místně příslušný stavební úřad
podle § 13 odst. 1 písm. d) a podle ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti ze dne 28. 3. 2013 a dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje informaci k zaměření stavby - č. spisu 2011/302.
Žádost o poskytnutí informace:
1) Zda v rámci uvedeného řízení bylo zpracováno geometrické zaměření či jiné polohové určení
stavby. V případě, že ano, jelikož je součástí spisu, konkretizujte listinu i dodavatele.
2) Kdo zadal zpracování geometrického zaměření stavby či jiného polohového určení stavby.
3) Kdo zaplatil a kolik za zpracování geometrického zaměření stavby či jiného polohového určení
stavby. V případě, že zpracování financoval OV, připojte prosím kopii dokladu a objednávky.
Odpověď:
K bodu č. 1)
V rámci řízení o dodatečném povolení stavby a vyloučení účastníka uvedeného řízení bylo
vypracováno geometrické zaměření polohy stavby. Zaměření vypracoval Martin Joch –
GEOPROFI, Pod Kapličkou 1191, 547 01 Náchod, a ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Ing. Petr Joch.
K bodu č. 2)
Zpracování geometrického zaměření objednala za město Police nad Metují vedoucí odboru
výstavby Městského úřadu Police nad Metují. Objednávka byla učiněna ústně.
K bodu č. 3)
Zaměření zaplatilo částkou 1750,- Kč město Police nad Metují.

(otisk úředního razítka)

Eva Justová, v.r.
pověřená vedením odboru výstavby
Městského úřadu Police nad Metují

