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Poskytnutí informace - podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen“Svlnf“). 
 
Dne  03.10.2022 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 informací z rozhodnutí ( kopií vydaných 
rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných naším úřadem v rámci územního a stavebního řízení, dle 
zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 
 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změn vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavení ohlášení,  
 
vydaných Vaším správním orgánem ze období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby 
 
Jedná se o 6 dokumentů vydaných stavebním úřadem MěÚ Hustopeče za období od 01.07.2022 do 
30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. 
 
K této žádosti sdělujeme následující: 
1)- Územní rozhodnutí výst/6377/22/16 ze dne 11.07.2022 pro Vantage Towers s.r.o., IČ 09056009, na 
akci „Základnové stanice telekomunikační sítě Vantage Towers s. r. o. 9994 BVVEN Velké Němčice“ na 
pozemcích: KN parc. č. 3100/60, 3100/114, 3100/98, 3100/95, 3100/92, 3100/59, 3100/131, 1004 v 
katastrálním území Velké Němčice. 
2)- Společný souhlas   výst/ 3608/22/13 ze dne 29.08.2022  pro IVK spol. s r.o., IČO 46903950, na akci 
„Stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče“ na pozemku parcelní číslo 455 
(zastavěná plocha a nádvoří), 474/1 (ostatní plocha) a 284/5 (ostatní plocha), v katastrálním území 
Hustopeče u Brna 
3)-  Společné povolení  výst/ 7397/22/13 ze dne 16.08.2022  pro AFEED, a.s., IČO: 28167813 na akci  
„Sociální zázemí Hustopeče“, na pozemku parcelní číslo 4677/59 a 4677/5 v katastrálním území 
Hustopeče u Brna 
4)- Společné povolení výst/1641/22/16 ze dne 27.09.2022  pro Kaperaum s.r.o., IČO 09819070,  na akci 
„Obytný soubor Podsedky Velké Němčice - novostavba 15 rodinných domů“ s přípojkami vody, elektřiny, 
kanalizace, akumulační nádrže a zpevněnými plochami (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 5360, 
5359/20, 5359/19, 5359/18, 5359/17, 5359/15, 5359/14, 5359/13, 5359/12, 5359/11, 5359/10, 5359/9, 
5359/7, 5359/6, 5359/5, 5359/4 v katastrálním území Velké Němčice. 
5)- Změna stavby před jejím dokončením výst/7650/22//153 ze dne 26.07.2022  pro U.T.A.H. - BH, s.r.o., 
s.r.o., IČO 60729309 na akci změna Rodinného domu v obci Strachotín, Šakvická 11 na pozemku parc.č. 
st. 18/1 v katastrálním území Strachotín, před jejím dokončením- využíván bude  jako penzion s devíti 
pokoji a potřebným zázemím. 
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