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

X
Č.j.: OVÚP-20565/2021/Vo V Sedlčanech 25. října 2021
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xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů

Dne 13.10.2021 obdržel zdejší odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany 
Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění spočívající v poskytnutí informací k nové (dokončené) stavbě 
„wellness apartmány“ na pozemku parcelní číslo 587, 81/3, 584/3 v katastrálním území Suchdol            
u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota (dále jen „stavba“).

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen 
„stavební úřad“) věcně a místě 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  k jednotlivým dotazům uvedeným v žádosti 
následující požadované informace:

1. Kdy byla podána žádost o stavební povolení (případně o společné povolení), kdy byla stavba 
povolena a kdy byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí?
Odpověď:
 Žádost o vydání společného povolení byla u zdejšího stavebního úřadu podána dne 

17.07.2018.
 Společné povolení bylo zdejším stavebním úřadem vydáno dne 15.04.2019.
 Kolaudační souhlas byl zdejším stavebním úřadem vydán dne 22.06.2021.

2. Kdo byl žadatel o stavební povolení (společné povolení)?
Odpověď:
 Žadatelem o vydání společného povolení byla společnost YOU and ME s.r.o.,                       

IČ: 06333095, se sídlem Hájecká 707, 261 01  Příbram.
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3. Kdo byl stavebním podnikatele, který prováděl stavbu?
Odpověď:
 Stavebním podnikatelem, který uvedenou stavbu prováděl, byla společnost Albert                 

Group s.r.o., IČ: 06271600, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00  Praha 2.

4. Kdo vykonával na stavbě funkci stavbyvedoucího?
Odpověď:
 Stavbyvedoucího na uvedené stavbě vykonával pan xxxxxxxxxxxxxxxxx,                       

ČKAIT: 0008308.

5. V souvislosti s uvedenou stavbou žádám o zaslání kopii souhlasu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Odpověď:
 Kopii požadované listiny Vám zasíláme v příloze.

otisk razítka

Petr  Voháňka  v.r.
referent odboru výstavby a územ. plánování

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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