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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 04.01.2022 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 týkajících se pozemních staveb (budov) dle stavebního zákona
(resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem za
období od 01.10.2021 až 31.12.2021.
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 Podbřezí, IČ: 00579319
stavba: Stavební úpravy a přístavba Obecního domu v obci Lhota Netřeba čp. 11
- popis stavby: V rámci stavby dojde k celkové rekonstrukci objektu Obecního domu
a k přístavbě v místě odstraněné části stavby bez změny způsobu využití.
- umístění stavby: katastrální území Lhota u Dobrušky
- druh rozhodnutí: společné povolení
- datum vydání: 14.10.2021
2. stavebník: obec Bačetín, IČ: 00274682
stavba: Mateřská škola Bačetín - oprava
- popis stavby: Stavební úpravy objektu převážně ve vnitřní části – nový interiér prostor,
zateplení podlah a stropu, oprava střešní konstrukce, oprava fasády a zpevněných ploch
včetně úpravy odvodu dešťových vod. Nové provedení připojení na elektrickou síť, osazení
tepelného čerpadla se změnou způsobu vytápění.
- umístění stavby: katastrální území Bačetín
- druh rozhodnutí: společné povolení
- datum vydání: 25.11.2021

3. stavebník: Material & Technology s.r.o., IČ: 27504522
stavba: Přístavba skladu mosazných a nerezových výkovků
- popis stavby: Jedná se přístavbu skladu o zastavěné ploše 448,9 m2, přízemní, zastřešená
sedlovou střechou. Obvodový plášť bude ze systémových sendvičových panelů, střešní plášť
tvořen trapézovým plechem. Součástí stavby jsou komunikace, zpevněné plochy, areálový
vodovod, domovní vedení elektro, dešťová kanalizace a oplocení.
- umístění stavby: katastrální území Dobruška
- druh rozhodnutí: společné povolení
- datum vydání: 02.12.2021
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