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Městys Březno
Březno 13,
294 06 Březno
okres Mladá Boleslav
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V Praze dne 5.

I.2027

Žádost podle zákona Lo6lL999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon")
Petr Úlehla, nar.26. 4. 7962,

Žadatel

trvale bytem Dlouhá Lhota 102, PsČ 294 05 okres Mladá Boleslav
zastoupen JUDr. Pavlem Kiršnerem, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK: 14452, se
sídlem: Rumunská I720/L2,120 00 Praha 2

Povinná osoba

Městys Březno, tČo: oozenl+
se sídlem Březno L3,294 06 Březno

Přílohy:
- Plná moc

L

V zastoupení žadatele v souladu s ust. 5 13 a násl. zákona zdvořile žádáme o poskytnutí těchto

informací a kopií dokumentů:

a)

b)

c)

Jakým způsobem a kdy bylo prodlouženo (všechna prodloužení)stavební povolení
k umístění staveb so 01, so 02, so 07 a So 03, které bylo původně vydáno Magistrátem
města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí dne 22' června 2oI2, č.j. Žp. zgt/z6519/20!2 (dále jen ,,Povolení"), a které se týká výstavby splaškovékanalizace a čov v obci
Dlouhá Lhota, tČo: oosogg 42, se sídlem Dlouhá Lhota 29, PsČ 294 05, okres Mladá Boleslav
(dále jen ,,obec") (společně dále jen ,,Stavba");
Veškeréžádosti o prodloužení Povolení pro reaIizaci Stavby, a to včetně příloh;
Rozhodnutí o všech prodlouženích týkajícíchse Stavby a Povolení, a to včetně příloh;

d)

Veškerédalšípřípisy povinné osoby či obce adresované příslušným úřadům ohledně

e)

Povolení, Stavby a prodloužení Povolení pro realizaci Stavby;
Veškerédalšípřípisypříslušnýchúřadůadresované povinné osobě či obci ohledně Povolení,
Stavby a prodloužení Povolení pro realizaci Stavby;
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f)

Sdělení, jakým způsobem a kdy bylo informováno o zahájení řízenío prodloužení Povolení,
zejména, jakým způsobem byl informován žadatel pan Petr Úlehla, který dříve projevil zájem
být účastníkemstavebn ího řízení;

g) Vjaké fázi realizace se Stavba nachází, kdyje předpokládáno její dokončení a jaké práce na
,
realizaci Stavby již byly provedeny.

2.

Zdvořile žádáme, aby veškerá komunikace byla vedena s právním zástupcem žadatele
Petr Úlehta
zastoupen JUDr. Pavlem Kiršnerem, LL.M., advokátem
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