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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 03.10.2021 (evidováno 04.10.2021) 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
01.07.2021 až 30.09.2021.
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: JECH CZ s.r.o., IČ: 25930818
stavba: Fotovoltaická elektrárna s akumulací - JECH Dobruška
- popis stavby: FVE z 165 ks fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 73,92
kWp a celkové instalované akumulaci (baterie) 76,00 kWh. FVE bude umístěna na střeše
stávající haly. Součástí FVE bude vybudování nové akumulační (bateriové) stanice.
- umístění stavby: katastrální území Dobruška
- druh rozhodnutí: stavební povolení
- datum vydání: 04.08.2021
2. stavebník: SUNFOOD s.r.o., IČ: 25949411
stavba: Stavební úpravy a změna užívání prostor v provozovně SUNFOOD
- popis stavby: Změna stavby spočívá ve zřízení zázemí vedení firmy (zasedací místnost, dvě
kanceláře, šatna/server a předsíňka s WC) namísto původně navrhované kanceláře. Dále
budou provedeny nové vnitřní instalace vody, kanalizace, elektrické energie
a vzduchotechniky.
- umístění stavby: katastrální území Dobruška

- druh rozhodnutí: rozhodnutí o změně nedokončené stavby
- datum vydání: 31.08.2021
3. stavebník: Královéhradecká realitní, a.s., IČ: 05604117
stavba: Novostavba chaty v Orlických horách - Polom
- popis stavby: Jedná se novostavbu chaty o zastavěné ploše 193,90 m2, přízemní s využitým
podkrovím, zastřešená sedlovou střechou s přiléhajícím přístřeškem s plochou střechou.
Součástí stavby jsou vrtaná studna, domovní rozvody vodovodu, připojení ze studny,
rozvody dešťové kanalizace napojené do vsakovacích galerií – průlehů, domovní splašková
kanalizace, tříkomorový septik s pískovým filtrem, hlavní domovní vedení HDV, domovní
připojení NN, zahradní kabelové rozvody NN, přírodní jezírko.
- umístění stavby: katastrální území Polom v Orlických horách
- druh rozhodnutí: územní rozhodnutí o umístění stavby
- datum vydání: 31.05.2021 (neuvedeno již dříve)
4. stavebník: obec Kounov, IČ: 00274992
stavba: Stavební úpravy bývalé pošty a bytů č. p. 32 v Kounově
- popis stavby: Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu pošty, obecního skladu a bytů.
Převažující část prostor objektu bude určena pro bydlení. Stavebními úpravami vznikne
bytový dům s částečným využitím jako občanská vybavenost – pošta s jednou přepážkou.
Nově se vybudují čtyři obecní byty – dva v přízemí a dva v podkroví.
- umístění stavby: katastrální území Kounov u Dobrušky
- druh rozhodnutí: veřejnoprávní smlouva o provedení stavby
- datum podepsání: 23.06.2021
5. stavebník: Adam Kotyza, IČ: 75154013
stavba: Stavba seníku v Deštném v Orlických horách
- popis stavby: Výstavba seníku o rozměrech 7,9 x 28,7 m se sedlovou střechou o dvou
výškových úrovní. Dřevostavba. Součástí stavby bude opěrná zeď výšky 1,65 m,
délky 3,5 m.
- umístění stavby: katastrální území Deštné v Orlických horách
- druh rozhodnutí: veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby
- datum podepsání: 14.09.2021
6. stavebník: město Dobruška, IČ: 00274879
stavba: MÚ Dobruška – adaptace části objektu č. p. 777 a vestavba výtahu
- popis stavby: Předmětem společného povolení je přístavba výtahu a stavební úpravy
stávajícího objektu č.p. 777 včetně změny užívání části objektu.
- umístění stavby: katastrální území Dobruška
- druh rozhodnutí: společné povolení
- datum vydání: 21.09.2021
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7. stavebník: DMO Invest a. s., IČ: 06138667
stavba: Retail park Dobruška
- popis stavby: Novostavba prodejen, včetně připojení na dopravní infrastrukturu a řešení
zpevněných ploch včetně dopravy v klidu. Obchodní soubor A bude mít zastavěnou plochu
1586 m2. Objekt bude mít půdorys do tvaru L o rozměrech 55,5 m x 42,0 m. Střecha bude
plochá s výškou atikové hrany v úrovni +7,5 m. Obchodní soubor B bude mít zastavěnou
plochu 2442 m2. Objekt bude mít nepravidelný obdélníkový půdorys o rozměrech
85,83 m x 30,50 m. Střecha bude plochá s výškou atikové hrany v úrovni +7,5 m. Součástí
stavby budou komunikace a zpevněné plochy, splašková kanalizace, dešťová kanalizace,
prodloužení vodovodního řadu, přípojka NN, areálové rozvody VO, přípojka telefonu, pylony,
sadové úpravy.
- umístění stavby: katastrální území Dobruška
- druh rozhodnutí: územní rozhodnutí o umístění stavby
- datum vydání: 03.08.2021

S pozdravem

Bc. Tupcová Bohuslava, DiS.
vedoucí odboru
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