Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Spis. zn.: MUD 7301/2021 OVŽP/DD-2
Č.j.:
PDMUD 31815/2021
Vaše čj.: --Vyřizuje: Dana Dušánková, DiS.
Tel.:
494 629 565
E-mail:
d.dusankova@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 1/0
Počet listů příloh: 0
Datum:
12.7.2021

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 07.07.2021 (evidováno 08.07.2021) 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
01.04.2021 až 30.06.2021.
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: 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: Přístavba dvoulodní skladové haly o půdorysném rozměru 36,84 x 67,355 m,
výšky 13,7 m a přístavba administrativního přístavku – jednolodní dvoupodlažní hala
o půdorysném rozměru 12,3 x 6,1 m, zastřešena pultovou střechou. Halu bude tvořit
administrativní a provozní část. Součástí stavby budou přestřešení průjezdu o rozměru
14,0 x 83,3 m + markýza, nová komunikace, chodníky, úprava objektů, suchý poldr, vsak.
- umístění stavby: katastrální území Dobrušky
- druh rozhodnutí: Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
- podepsána: 17.05.2021
2. stavebník: Czech Industrial Development s. r. o., IČ: 289 82 428
stavba: Průmyslový park Opočno, etapa I.
- popis stavby: Hala o půdorysném rozměru 132,6 m x 72,6 m, výšky 12,25 m po atiku. Hala
je koncipována jako nepodsklepená vícelodní hala, kde bude umístěna dvoupodlažní
administrativní vestavba s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím.

Součástí stavby je technická a dopravní infrastruktura, terénní úpravy, sadové úpravy,
retenční nádrž, vrátnice severní, technologie - provozní.
- umístění stavby: katastrální území Opočno pod Orlickými horami
- druh rozhodnutí: stavební povolení
- datum vydání: 25.05.2021
3. stavebník: TECAM spol. s r.o., IČ: 60933623
stavba: Novostavba garáže, Deštné v Orlických horách
- popis stavby: Jedná se novostavbu garáže u rodinného domu o zastavěné ploše 55,90 m2
o jednom podlaží, zastřešenou sedlovou střechou a určenou pro parkování jednoho osobního
automobilu. Součástí stavby jsou vedení elektro, dešťová kanalizace a zpevněné plochy.
- umístění stavby: katastrální území Deštné v Orlických horách
- druh rozhodnutí: společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru
- datum vydání: 05.05.2021

S pozdravem

Bc. Tupcová Bohuslava, DiS.
vedoucí odboru
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