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v Hustopečích dne 10.01.2022

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Hustopeče, stavební úřad, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím. V této žádosti ze dne 07.01.2022 požadujete následující informace, cit...žádám o
poskytnutí informaci z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí), ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání na stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkajících se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické
osoby)
- identifikaci stavy (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje ne krátký popis
stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
K této žádosti sdělujeme následující:
Stavební úřad MěÚ Hustopeče vydal v daném období do 01.10.2021 do 21.12.2021 pro právnické osoby
týkající se pozemních staveb (budov) tato rozhodnutí,… :
- Bytové domy v Aleji- Hustopeče, k.ú. Hustopeče parc.č. 4542/244 (územní rozhodnutí o umístění
stavby) ze dne 20.12.2021
- Rodinný dům s přípojkami- k.ú. Popice parc. č. 3192 (společný souhlas) ze dne 08.11.2021
- 10 domků k rodinné rekreaci - k.ú. Kurdějov parc. č. 4584/2 (společný souhlas) ze dne 22.11.2021
- Sklad zeleniny, k.ú. Popice parc. č. 2825/4 ( společné povolení) ze dne 18.10.2021
- Stavební úpravy sklepa- k.ú. Strachotín parc. č. st. 311(společné povolení) ze dne 20.10.2021
- Hala- k.ú. Velké Němčice st. 608 (společné povolení) ze dne 03.11.2021
- Sklad kapalných hnojiv- k.ú. Velké Němčice parc. č. 3100/107, 5021, 3100/136, 5022,3100/53,3100/107
(společné povolení) ze dne 26.11.2021
- Stavební úpravy a modernizace Společenského domu – Hustopeče, ul. Herbenova“, na pozemku
parcelní číslo 279, 280, 281/2, 282/3, 188 (společné povolení) ze dne 08.12.2021
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- Skleníky Velké Němčice III, - k.ú. Velké Němčice na pozemku KN par. č. st. 957, st. 958, 6070/3, 6073,
6074, 6075 (společné povolení) ze dne 15.12.2021
- Revitalizace areálu u objektu SO 02- jídelny – k.ú. Šitbořice parc. č.1127/1, 4573, 2574/5, 4564 a 4580
(změna stavby před jejím dokončením) ze dne 02.11.2021

otisk razítka
Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče
Obdrží

