
01/2023 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 4. 1. 2023 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádost podle z.č. 106/1999 Sb. o laskavé poskytnutí následujících informací:  
1) scan (popř. wordové znění finální podoby dokumentu) všech dokumentů, které ve věci č.j. SU/190510-
22/ odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí odeslal třetím osobám. 
Poskytnutá informace:  
Stavební úřad zaslal žadateli „scan“ dokumentů ve věci svolané kontrolní prohlídky na stavbě:  Přístřeší pro 
příležitostné letní aktivity (stodola v parku u vily( na pozemku parc.č. 2906 v k.ú. Slavkov u Brna. Kontrolní 
prohlídka byla uskutečněna na základě obdrženého přípisu: „Podnět k prověření realizace nepovolené 
stavby Stejskalová – Blechová x Enbra a.s.“ obdrženého dne 03.11.2022 pod č.j. SU/190510-22.  
Příloha:  
• Podnět k prověření realizace nepovolené stavby zd. 03.11.2022 
• Výzva k součinnosti při kontrolní prohlídce  vydaná dne 08.11.2022 
• Kopie písemného zápisu do Protokolu z kontrolní prohlídky konané  dne 25.11.2022. 
 
02/2023 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 6. 1. 2023 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo 
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (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 o společném 
územním a stavebním řízení (společné povolení) - územní souhlas, společný územní souhlas - jakýkoli jiný 
dokument nahrazující územní rozhodnutí - stavební povolení - stavební ohlášení - oznámení o zahájení 
územního řízení, stavebního řízení - oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy - návrh veřejnoprávní 
smlouvy - jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní 
souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, návrh veřejnoprávní smlouvy, oznámení o zahájení 
územního řízení, stavebního řízení - i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených 
dokumentů 
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se POUZE pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat. 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace: 
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické 
osoby) - Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo 
krátký popis stavby) - lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo 
ulici) - druh rozhodnutí - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy. 
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší 
žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V 
případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
Poskytnutá informace:  
V období od 01.10.2022 – 30.12.2022 byla vydána tato rozhodnutí pro právnické osoby, realizující stavby v 
našem ORP. Kopie rozhodnutích odeslány v příloze jako sken žadateli: 
Společný souhlas: - (viz. příloha č.1)  
• Společné povolení č.94/2022 vydané dne 13.10.2022  pro společnost InPark Alpha Holubic 
s.r.o 
 
Územní rozhodnutí: -  (viz. příloha č.2)  
• Územní rozhodnutí č.161/2022 vydané dne 06.12.2022 pro DITON s.r.o., Střítež u Jihlavy 
 



Společné povolení: - (viz. příloha č.3)  
• Společné povolení č.24/2022 vydané dne 21.10.2022  pro společnost BOHTRADE s.r.o 
• Společné povolení č.25/2022 vydané dne 21.11.2022 pro Město Slavkov u Brna 
• Společné povolení č.26/2022 vydané dne 28.11.2022 pro společnost LIKO-S, s.r.o 
• Společné povolení č.28/2022 vydané dne 05.12.2022 pro společnost Kabootae s.r.o. 
• Společné povolení č.29/2022 vydané dne 28.12.2022 pro společnost HB pack s.r.o. 
 
 Dodatečné povolení stavby: (viz. příloha č. 4)  
• Dodatečné povolení č. 218/2022 vydané dne 11.10.2022 pro společnost SKR projekt, s.r.o.  
• Dodatečné povolení č. 219/2022  vydané dne 12.10. 2022 pro obec Vážany nad Litavou 
• Dodatečné povolení č. 237/2022 vydané dne 07.11.2022 pro společnost Profi plech Moravia s.r.o. 
 
03/2023 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 11. 1. 2023 
žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí 
informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023. 
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) 
a to: 
- název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil. kč - plánovaný termín započetí projektu 
- lokalita stavby - zajištěno financování projektu ANO / NE 
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší 
prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních záměrů. V 
případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
Poskytnutá informace:  
Poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023. U těchto  projektů žádáme 
pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:  

• název projektu  
• stručný popis projektu  
• rozpočet projektu v mil. Kč  
• plánovaný termín započetí projektu  
• lokalita stavby  
• zajištěno financování projektu ANO/NE  

Odpověď 

Název   

projektu 

Popis   

projektu 

Rozpočet v  
Kč 

Plánova
ný  
termín   

započetí 

lokalita  Zajiště
ní  
financ
ování 

Oprava   
hřbitovní zdi 

Oprava 
krycí  
hlavy,   
omítek a  
kolumbária 

4.500.000  04/2023  Ul. Kollárova  NE 

Odborné   
učebny ZŠ  
Komenskéh
o 

Vybavení 9  
odborných   
učeben   
nábytkem 
a IT 
technikou, 
konektivita 

50.000.000  06/2023  ZŠ   
Komenského,  
Komenského  
náměstí čp.  
495, Slavkov u 
Brna 

NE 

 



Kompost
árna  

Stavební   
úpravy a  
změna   
užívání   
z polního   
hnojiště na  
kompostárn u 
(oprava  
povrchů,   
instalace   
váhy,   
oplocení 

5.000.000  08/2023  Slavkov u  
Brna, jižní  
průmyslová  
zóna 

NE 

Rozšíření   
kapacity 
MŠ  
Zvídálek,   
Koláčkovo   
náměstí 

Výstavba   
přístavby ve  
dvoře a  
rekonstrukce  
stávajícího   
objektu.   
Zvýšení   
kapaci z 2  tříd 
na 4  třídy 

90.000.000  10/2023  Koláčkovo   
náměstí čp.  
108, 
Slavkov u 
Brna 

NE 

 

 


