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POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM

Městský úřad Horažd'ovice - odbor výstavby a územního plánování jako povinný subjekt podle
§ 2 odst. 1 informačního zákona obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,informační
zákon").

S ohledem na skutečnost, že žádost byla podána v souladu se zákonem o svobodném přístupu
W

k informacím, bylo posouzeno, že informace bude poskytnuta. žádost se týká kopií rozhodnutí
nebo přehledu týkajIcI se pozemních budov pro právnické osoby s identifikací žadatele, stavby,
s |oka|izací stavby, s druhem rozhodnutí a s datem rozhodnutí.

l) Městský úřad Horažd'ovice - odbor výstavby a plánování Vám dle Zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytuje Vámi požadované informace.

Městský úřad Horažd'ovice - odbor výstavby a územního plánování:

Tabulka s přehledem vydaných rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí)
MěÚ Horažd'ovice, odborem výstavby a územního plánování za období od 1.10.2021 do
31.12.2021 týkající se pozemních budov pro právnické osoby s identifikací žadatele,
stavby, s |oka|izací stavby, s druhem rozhodnutí a s datem rozhodnutí.

Poučení:
V případě, že se způsobem vyřIzení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1
informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručeni této informace. Stížnost se podává
přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Případné další informace Vám rádi poskytneme na Odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Horažd'ovice.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Obdrží:
lstav, IDDS: dc6q2wa

trvalý pobyt: ,nádražní 32, 15000 Praha 5 '- příloha (tabulka)



Tabulka s přehledem vydaných rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) MěÚ Horažd'ovice, odborem výstavby a územního plánování za

období od 1.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních budov pro právnické
osoby s identifikací žadatele, stavby, s lokalizacI stavby, s druhem rozhodnutí a

s datem rozhodnuti.

Identifikace Identifikace Lokalizace Druh Datum
žadatele stavby stavby rozhodnuti vydání

Stavební úpravy na pozemku st. SPOLEČNÉ 29.11.2021
FERRUM objektu se změnou p. 240/2 POVOLENÍ
PLZEŇ spol. s užívánÍ na prodejní (zastavěná
r.o., plochu plocha a nádvoří)

Horažd'ovice v katastrálním
území
Horažd'ovice,
obec
Horažd'ovice.

Pf if rH z . na pozemku st. · 16.11.2021e' e ol Stavebni STAVEBNI
s.r.o., p. 216 v ·opravy a . , POVOLENI

změna užÍvání katastralnim
. územístavby v arealu .

Pfeifer Holz Chanovice, obec
s.r.o, Chanovice
SO 5c -
SKLADOVÁ
HALA
S BRUSÍRNOU

Pf if r H lz na pozemku · 27.10.2021e e O SO 28a - V STAVEBNI
s.r.o., MYČKA parč. c. 235 POVOLENÍ

MANIPULAČNÍ (ostatní plocha),
TECHNIKY VE parč. č. 236/50
VÝROBNÍM (orná půda),
AREÁLU parč. č. 238/2
PFEIFER (ostatní plocha),
HOLZ V parč. č. 348/10
CHANOVICÍCH (ostatní plocha),

parč. č. 348/25
(vodní plocha) v
katastrálním
území
Chanovice, obec
Chanovice.

Pavel "Nový hydraulický na pozemku st. STAVEBNÍ 1.11.2021
Makovec, výtah v budově č.p. ·

, p. 1310 v POVOLENIVaclav 955 Hollarova, katastrálním
Polanka, Horažd'ovice" ' í
Luboš, =žd'ov ce,
Stavební obec
bytové Horažd'ovice.



družstvo v
Klatovech
Otavské ,,Doplnění na pozemku st. SPOLEČNÉ 8.10.2021
strojírny a.s. adsorbéru do p. 1371 POVOLENÍ

stávající lakovny" (zastavěná
plocha a
nádvoří), parc. č.
1473/1 (ostatní
plocha) v
katastrálním
území
Horažd'ovice,
obec
Horažd'ovice.

HASIT "HASIT Šumavské na pozemku st. STAVEBNÍ 8.11.2021
Šumavské vápenice a p. 98/1, parc. č. POVOLENÍ
vápenice a omitkárny, s.r.o. - 136/1 v
omítkárny ZATEPLENÍ katastrálním
s.r.o. OBÁLKY OBJEKTU území Velké

A VÝMĚNA OKEN" Hydčice, obec
Velké Hydčice.

STAFIS-KT "Energetické úspory na pozemku st. STAVEBNÍ 6.10.2021
s.r.o. ve výrobní hale p. 64/1, 64/2, POVOLENÍ

společnosti 64/3, parc. č.
STAFIS-KT s.r.o." 1320 V

katastrálním
území Loužná,
obec Myslív.

Obec pačejov ČOV - nadzemní pozemek p.č. STAVEBNÍ 4.10.2021
část 1143/22 k.ú. POVOLENÍ

pačejov, obec
občanská pačejov
vybavenost

Obec Pačejov ČOV - nadzemní pozemek p.č, STAVEBNÍ 4.10.2021
část 92/71 k.ú. POVOLENÍ
občanská pačejov, obec
vybavenost pačejov


