
Žádost 5.10.2021 datová schránka – informace z vydaných rozhodnutí 

Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací 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 
(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 změně 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 stavební ohlášení,  

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2021 do 30.09.2021 týkající 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. xxxxxxx. nebo alespoň IČO právnické 
osoby) - Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba 
obsahuje nebo 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.  

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě 
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných 
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o 
jejich zaslání. 

Odpověď do datové schránky: informace z rozhodnutí za období 1.7.2021 – 30.9.2021 

1) coraHB autodíly s.r.o., IČO 023 58 344, přístavba hangáru pro parkování letadel a pro opravu 
letadel a letadlových motorů Havlíčkův Brod Poděbaby na pozemku st.p. 310, pč. 162/49 a 
162/87 v ku Poděbaby, rozhodnutí o umístění stavby ze dne 12.7.2021 

2) Společenství vlastníků bytů na Výšině 3220 a 3221, IČO 287 98 651, nástavba šikmé střechy 
bytového domu Na Výšině 3220 a 3221, Havlíčkův Brod, schválení stavebního záměru ze dne 
15.7.2021 

3) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., IČO 609 32 171, novostavba administrativní budovy a 
skladovací haly na pozemku st.p. 2450, 2451, 4917, pč 2885/1 v ku Havlíčkův Brod, schválení 
stavebního záměru ze dne 21.7.2021 

4) Mlýn Havlíčkův Brod spol. s r.o., IČO 498 12 491, stavební úprava střechy Mlýn Havlíčkův 
Brod, Havlíčkův Brod Na Valech čp. 137, schválení stavebního záměru ze dne 12.8.2021 

5) Obec Radostín, IČO 005 80 040, přístavba k obecnímu úřadu Radostín, Radostín čp. 29, 
schválení stavebního záměru ze dne 18.8.2021 

6) Bytové družstvo Prokopa Holého 748-9, IČO 648 28 832, bytový dům čp. 748 – 749, stavební 
úpravy – odvlhčení suterénního zdiva bytového domu 748 – 749, schválení stavebního 
záměru ze dne 31.8.2021 

7) Zemědělská akciová společnost Lípa, IČO 252 51 660, teletník Lípa u H.Brodu, na pozemku 
st.p. 151, pč 1268/5 v ku Lípa, schválení stavebního záměru ze dne 31.8.2021 



8) FULL IN a.s., IČO 063 31 963, 4 rodinné domy Lučice Chlum pč. 724/55, 724/56, 724/57 a 
724/62, územní rozhodnutí o umístění stavby a změnu využití území ze dne 21.9.2021 

9) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Herálec, IČO 601 27 210, novostavba klubovny SDH na 
pozemku č. 505/29 a 59/1 Herálec, schválení stavebního záměru ze dne 27.9.2021 

 
 

 

 

 


