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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 8.4.2021 žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podala
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov (dále jen žadatel),
konkrétně informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných úřadem za období od 1. 1. 2021 až 31. 3. 2021 týkající se
pozemních staveb (budov) pro právnické osoby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a to:
-

územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí,
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území,
rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení,
územní souhlas, společný souhlas,
jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí,
stavební povolení,
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či ohlášení.

V žádosti je dále uvedeno, že žadatel z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) žádá alespoň o tyto informace:
- identifikaci žadatele (např. Istav Media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj),
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby),
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici),
- druh rozhodnutí,
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Stavební úřad po posouzení podané žádosti zjistil, že k vyřízení žádosti bude třeba provést mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací, které nejsou v požadované podobě na stavebním úřadě přímo dostupné, a
proto na základě kvalifikovaného odhadu času potřebného k vyhledání a zpracování požadovaných
informací a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ sdělil žadateli výši požadované úhrady spolu se způsobem
jejího výpočtu. Zároveň žadatele poučil o tom, že poskytnutí informací je podmíněno zaplacením
požadované úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
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nezaplatí, bude žádost odložena (§ 17 odst. 5 InfZ). A že požadované informace budou stavebním úřadem
odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady.
Žadatel ve stanovené lhůtě učinil zaplacení vyměřené úhrady, proto stavební úřad v příloze zasílá
jednoduchý přehled s požadovanými údaji.

Iva Kocúrová
pověřená vedením odboru výstavby a ÚP

Příloha
Jednoduchý přehled s požadovanými údaji
Obdrží:
účastníci (dodejky do vlastních rukou)
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa
sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

1) Obec Dolce, IČO 00574163, Dolce 100, 334 01 Přeštice (dále jen "stavebník"),
stavební povolení
ze dne 17.2.2021
na stavbu:
„ČOV a kanalizace v obci Dolce, provozní budova ČOV”
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 167/62 v katastrálním území Dolce.
Stavba obsahuje:
provozní budova ČOV: 1.NP – chodba, pracovní místnost, předsíňka + šatna, WC, sprcha, sklad,
dmychárna.

2) InterCora, spol. s r.o., IČO 47714018, Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň
1, (dále jen "žadatel"),

společné povolení
ze dne 8.3.2021
na stavbu pod názvem akce:
„Přístavba řeznictví k objektu "Penny Market"“
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 2472 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 252/25 (ostatní
plocha), parc. č. 252/32 (ostatní plocha), parc. č. 252/34 (ostatní plocha), parc. č. 252/35 (ostatní plocha)
v katastrálním území Přeštice.
Soubor staveb obsahuje:
Hlavní stavba
-

Přístavba řeznictví ke stávajícímu objektu „Penny Market“ č.p. 1152 Přeštice a související
stavby úprava stávajících zpevněných ploch, přeložka areálové jednotné kanalizace, přeložka
areálového osvětlení, napojení přístavby na vnější rozvody stávající stavby a přístřešek pro
nákupní vozíky


přístavba bude obsahovat: prodejna, přípravna masa, přípravna uzenin, box na maso,
box na uzeniny, sklad přepravek, chodba, šatna + denní místnost, úklid, předsíňka WC
a WC

Vedlejší stavba
Vodní dílo – lapák tuku s napojením do areálové jednotné kanalizace

3) Obec Horšice, IČO 00256609, Horšice 7, 334 55 Horšice (dále jen "žadatel"),
společné povolení
ze dne 20.1.2021
na stavbu:
„Přístavba sociálního zařízení sportovní haly Horšice“
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 10/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 10/3 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Horšice.
Stavba obsahuje:
 přístavba a úprava nevyhovujícího sociálního zařízení k budově sportovní haly na
pozemcích st. p. 10/2, 10/3, 11 v katastrálním území Horšice.
 vnější rozvody splaškové a dešťové kanalizace.
 přístavba bude napojena na vnitřní rozvody elektro (ze stávajícího rozvaděče pro
sportovní halu) a na vnitřní rozvody vodovodu (ze stávajícího rozvodu vody vedeného
z Obecního úřadu).
Přístavba sociálního zařízení bude vytápěna nástěnnými přímotopnými konvektory o výkonech
500W.

