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S-  KHSUL  5554/2015 
 

Žádost o poskytnutí informace – kopie všech přijatých žádostí o vydání závazných 
stanovisek a všech rozhodnutí OC Fontána Teplice 
 
Dne 13. 2. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem  (dále jen KHS) žádost ze dne 13. 2. 2015 o poskytnutí informace na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL 5554/2015, kterou žadatel  požadoval poskytnutí 
informace o kopie všech přijatých žádostí o vydání závazných stanovisek a všech rozhodnutí 
– stanovisek,  a  to souhlasných i nesouhlasných, týkajících se  stavby „Městské centrum 
Fontána Teplice, náměstí Svobody 3312“ a nájemní jednotky „KNIHY DOBROVSKÝ“ 
umístěné podle příslušných řízení vedených u odboru územního plánování a stavebního řádu 
Magistrátu města Teplice v uvedené stavbě „M ěstské centrum Fontána Teplice, náměstí 
Svobody 3312“, a to zasláním do datové schránky.   
 
Na základě jeho  žádosti o poskytnutí informace dle zákona byly žadateli dne 17. 2. 2015 
zaslány prostřednictvím datové schránky fotokopie těchto dokumentů :  
1. fotokopie závazného stanoviska krajské hygienické stanice čj. KHSUL 15795/2010 ze dne 

16. 6. 2010 – dokumentace stavby „Městské centrum Fontána“ 
2.  fotokopie žádosti o vydání souhrnné stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební 

povolení – etapa č. 2 – J.T.H. ze dne 17. 1. 2012 naše č.j. KHSUL 1672/2012 
3.  fotokopie závazného stanoviska krajské hygienické stanice čj. KHSUL 1672/2012 ze dne 

3. 2. 2012 – dokumentace stavby „Městské centrum Fontána – etapa č. 2“ 
4.  fotokopie žádosti o vydání souhrnné stanovsika k projektové dokumentaci pro stavební 

povolení – etapa č. 2 – J.T.H. ze dne 18. 5. 2012 naše č.j. KHSUL 16007/2012 
5.  fotokopie závazného stanoviska krajské hygienické stanice čj. KHSUL 16007/2012 ze dne 

20. 6. 2012 – dokumentace stavby „Městské centrum Fontána – etapa č. 2“ 
6.  fotokopie výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – Magistrát města Teplice č.j. 

MgMT/11893/2013 ze dne 5. 11. 2013 (KHSUL 40630/2013) 
7.  fotokopie závazného stanoviska krajské hygienické stanice č.j. KHSUL 45981/2013 ze dne 

3. 12. 2013 – zkušební provoz části stavby „Městské centrum Fontána – SO 02-objekt 
obchodního centra, náměstí Svobody“ 

8.  fotokopie žádosti o vydání souhrnného stanoviska k realizační projektové dokumentaci na       
jednotlivé shopy ze dne 22. 10. 2013 naše č.j. KHSUL 38870/2013 

9.  fotokopie závazného stanoviska č.j. KHSUL 41241/2013 ze dne 8. 11. 2013 – 
dokumentace stavby „Městské centrum Fontána v Teplicích“ I.PP 

10. fotokopie žádosti o vydání souhrnného stanoviska k realizační projektové dokumentaci na 
       obchodní jednotku  KNIHY DOBROVSKÝ ze dne 11. 11. 2013 naše č.j. KHSUL 
       41788/2013 
11. závazné stanovisko – „Městské centrum Fontána Teplice – obchodní jednotka KNIHY 
       DOBROVSKÝ“ ze dne 21. 11. 2013 č.j. KHSUL 43422/2013 
12. závazné stanovisko – zkušební provoz „Městské centrum Fontána Teplice – jednotka 
       P.03.7a KNIHY DOBROVSKÝ, náměstí Svobody“ ze dne 3. 12. 2013 č.j. KHSUL 
       45994/2013. 
 
Ústí nad Labem, 20. 2. 2015 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


