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Poskytnutí informace 

Dne  05.04.2022 u zdejšího stavebního úřadu MěÚ Hustopeče, příslušného podle §  13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“),   byla podána žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen“Svlnf“)  o  poskytnutí  následujících  informací  (resp.  z dokumentů
nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydaných Vaším správním orgánem ze období
od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Informace byla
vydána dne 20.04.2022.

Dne 26.04.2022 jste doplnili, že ještě žádáte o identifikaci investora-doplnění názvu, popř. IČO, veřejného
a komerčního investora.

K této  žádosti doplňujeme následující:

-  stavební úpravy  akce,  investorem nazvané  „Rekonstrukce budovy č.p.  445,  Hustopeče u Brna“,  na
pozemku parcelní číslo 877, v katastrálním území Hustopeče u Brna,  v ul. Šafaříkova 29,  s následnou
změnou (stavební povolení) ze dne 09.03.2022- Diakonie ČCE – středisko Betlém, IČO 18510949
- novostavba 16 rekreačních objektů „Marina Resort Strachotín“  včetně přípojek IS, jímek na vyvážení,
vsaků,  připojení  na místní  komunikaci  a  zpevněných ploch v  areálu  na pozemcích v  k.ú.  Strachotín
parc.č. 2591/6, 2591/7, 2591/8, 2591/9, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/13, 2591/14 a 2601 (společné
povolení) ze dne 07.03.2022- HIPPOINVEST, s.r.o., IČO 46975420
- „Novostavba kabin a zázemí pro sportovní stadion Hustopeče“, na pozemku parcelní číslo 881 a 885/1 
v katastrálním území Hustopeče u Brna, ul. Šafaříkova (společné povolení) ze dne 04.03.2022- Město 
Hustopeče, IČO 00283193
-  “ZÁKLADNÍ  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  STAROVIČKY-  nástavba,  půdní  vestavba,  stavební  úpravy  a
změna v užívání části stavby“  – jedná se o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy, za účelem změny
užívání- vytvoření dalších prostor v půdním prostoru (dále jen "stavba")  na pozemcích parc. č. 326 a
328/1 v katastrálním území Starovičky  ( společné povolení) ze dne 17.02.2022-  Obec Starovičky,  IČO
00283592
-  „Stavební  úpravy  s  nástavbou  krovu  stávajícího  provozního  objektu  Krematoria  Hustopeče“,  na
pozemku  parcelní  číslo  506/5  v  katastrálním  území  Hustopeče  u  Brna,  v ulici  Havlíčkova  1177/23
(společné povolení) ze dne 15.02.2022- Krematorium Hustopeče s.r.o., 28275713
-  “PRAMOS FVE, 99,9 kWp“ na pozemcích parc. č. 1152/8, 1152/10 a parc. č. 1152/9 a součástí bude
kabelové  vedení  NN  (elektrická  přípojka)  z firemní  hlavní  elektrické  rozvodny,  uložená  v  zemi  po
pozemcích  parc.  č.  4495,  4494/1,  4473,  4457, 4466, 4660,  4675, 4686/1,  4684/1  a  parc.  č.  4493 v
katastrálním území Šitbořice ( společné povolení) ze dne 15.02.2022- PRAMOS, a.s., IČO 63479087
- „Přístavba a stavební úpravy pův. výrobního objektu“, bez čp/če, s následnou změnou na prodejnu se
sklady a ubytováním,  na pozemku parcelní  číslo 191/4,  189/27,  189/12 189/25,  191/1 v katastrálním
území  Hustopeče u Brna,  ul.  Bratislavská (společné povolení)  ze dne 09.02.2022-  ELEKTRO-TEAM
s.r.o., IČO 03052478
- „Rekreační plocha – Záhumenice“, na pozemku parcelní číslo 4544/156, 4544/18  v katastrálním území 
Hustopeče u Brna, (územní rozhodnutí) ze dne 01.03.2022- Město Hustopeče, IČO 00283193
-  „Terénní úpravy v k.ú. Hustopeče v areálu bývalého JZD, na pozemku parcelní číslo 3194/1,  (druh
pozemku  –  ostatní  plocha),  v katastrálním  území  Hustopeče  u  Brna  (územní  rozhodnutí)  ze  dne
17.02.2022- SETRA-ARTEES S.R.O., IČO 02473984
-  „Hustopeče  –  inženýrské  sítě  za  „Generála  Peřiny“,  I.  etapa,  na  pozemku  parcelní  číslo  982/42,
4542/228,  4542/242,  4542/251,  4542/252,  4542/253,  4542/264,  4542/311,  4542/316,  4542/391,
4542/392,4542/400, 4542/408, 4544/18 v katastrálním území Hustopeče u Brna (územní rozhodnutí) ze
dne 19.01.2022- Město Hustopeče, IČO 00283193

otisk razítka 
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