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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel
dne 08.04.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z rozhodnutí vydaných v rámci
územního a stavebního řízení dle stavebního zákona (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve
formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem za období od 01.01.2021 do 31.03.2021.
Z rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáte o tyto informace:
-

identifikaci žadatele, identifikaci stavby, lokalizaci stavby, druh rozhodnutí, datum vydání
rozhodnutí.

Po prověření žádosti uvádíme tento jednoduchý přehled:
1.

stavebník: obec Deštné v Orlických horách (IČ: 00274844)
stavba: Stavební úpravy, nástavba a přístavba bytového domu čp. 129
- popis stavby: stavební úpravy, nástavba 2.NP a přístavba bytového domu včetně výstavby
dvou dřevníků, zpevněné plochy, dešťové kanalizace a vsakovacího objektu s průlehem, dále
výměna rozvodů vodovodu a splaškové kanalizace
- umístění stavby: katastrální území Deštné v Orlických horách
- druh rozhodnutí: společné povolení pro změnu dokončené stavby
- datum vydání: 08.02.2020

2. stavebník: Podorlické zemědělské družstvo (IČ: 47452994)
stavba: Nadstavba a stavební úpravy dílen v PZD Ohnišov
- popis stavby: nadstavba stávajícího objektu, modernizace stávajících dílen a zateplení
objektu
- umístění stavby: katastrální území Ohnišov
- druh rozhodnutí: veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení změny dokončené stavby
- datum vydání: 08.02.2021

3. stavebník: KOVO - Červený s. r. o. (IČ: 03462251)
stavba: Přístavba a stavební úprava provozního objektu
- popis stavby: provedením přístaveb a stavebních úprav stávajícího objektu vznikla
provozovna zámečnictví a kovoobrábění. Součástí stavby byla přeložka vodovodu, NTL
přípojka ZP, NN přípojka EL, dešťová kanalizace a zpevněné plochy.
- umístění stavby: katastrální území Pulice
- druh rozhodnutí: rozhodnutí o dodatečném povolení změny dokončené stavby
- datum vydání: 06.02.2021
4. stavebník: SERVISBAL NEMOVITOSTI s.r.o. (IČ: 06230750)
stavba: Novostavba skladové haly a administrativního přístavku ve stávajícím areálu
Servisbal Nemovitosti s.r.o., ul. Na Poříčí 661, Dobruška
- popis stavby: v rámci stavby byla umístěna administrativní a provozní část – dvoulodní
skladová hala (přístavba) a administrativní přístavba; přestřešení průjezdu + markýza, nové
oplocení, nízká zeleň, nová komunikace, asfalt, chodníky, úprava objektů – kačírek
+ dlaždice, areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace, retence – suchý poldr, vsak,
retence – žlab, areálové rozvody pitné a požární vody, plynu, SK, telefonu.
- umístění stavby: katastrální území Dobrušky
- druh rozhodnutí: rozhodnutí o umístění stavby
- datum vydání: 12.03.2021
5. stavebník: Stavební bytové družstvo v Dobrušce (IČ: 64826996)
stavba: Novostavba viladomů, Dobruška - Mírová
- popis stavby: výstavba 4 bytových domů, každý o 13 bytových jednotkách; součástí stavby
byly drobná architektura, zpevněné plochy a komunikace, sadové a hrubé terénní úpravy,
přeložka a přípojky teplovodu, vodovodní řad a přípojky, kanalizační stoka a přípojky,
dešťová kanalizace a retence, silnoproudé vedení a přípojky, přeložka sdělovacího vedení,
veřejné osvětlení
- umístění stavby: katastrální území Dobruška
- druh rozhodnutí: rozhodnutí o společném povolení stavby
- datum vydání: 19.02.2021

S pozdravem
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