MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

1
Č.j.: OVÚP-13780/2021/Hla

V Sedlčanech 14.07.2021

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 07.07.2021 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Sedlčanech žádost od výše jmenovaného žadatele o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí
informací týkajících se rozhodnutí, případně dokumentů nahrazující rozhodnutí, vydaných zdejším
správním orgánem v rámci územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to ve formě jejich kopií nebo
jednoduchého přehledu za období od 01.04.2021 do 30.06.2021 a týkající se pozemních staveb
pro právnické osoby.
Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“) příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vám na
základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění s d ě l u j e následující informaci:

Identifikace
žadatele

Identifikace stavby (název, druh,
účel)

STROS PEGA
LIFT-F s.r.o.

Přístavba zkušební haly
(jedná se o přístavbu kryté
zkušební věže pro zkoušení
vyrobených stavebních výtahů)

Dvůr bude s.r.o.

Lokalizace stavby
(katastrální území,
parcelní číslo)

Sedlčany, parc.č.
2468/1

SÚ objektu čp.66
(jedná se o vybourání dvou oken Osečany, parc.č. st.
a zvětšení stavebního otvoru a
33/4, st. 33/5
následné osazení dveří)

Otisk razítka
Ing. Magdaléna Hlávková v.r.
referent odboru výstavby a územ. plánování

Telefon: +420 314 002 966
ID: frsbn7e, IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz

Druh
rozhodnutí

Datum vydání
rozhodnutí nebo
opatření

Společné
povolení

23.04.2021

ohlášení

09.04.2021

