
Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 820 

e-mail: achroma@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj 
 

V Rajhradě 17.1.2023 

č. j.:  MěRaj/28/2023-Ca 

vyřizuje: Ing. A. Chromá, Ph.D. 

tel:   547 426 820 

vypraveno dne: 

 dle rozdělovníku: 

 

 XXX 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).  

 

Dne 03.01.2023 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako 

stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 

Sb.“) s názvem "Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo 

přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“, kdy požadujete 

vydaná rozhodnutí či souhlasy za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 týkající se umístění a 

povolení budov pro právnické osoby. 

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované 

informace - za období od 01.10.2022 do 31.12.2022 bylo stavebním úřadem vydáno: 

- společné povolení na stavbu „Přístavba haly“ na pozemcích p. č. 642/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), 642/2 (ostatní plocha), 643/18 (ostatní plocha), 643/36 (ostatní plocha) a 643/52 

(ostatní plocha) všechny v k. ú. Holasice včetně nových areálových rozvodů inženýrských sítí 

na pozemku p. č. 643/1 (ostatní plocha) k. ú. Holasice pro společnost  ADMINTEA Holasice 

s.r.o. Rozhodnutí bylo vydáno dne 02.12.2022 pod č. j. MěRaj/2836/2022/Ca-4 a nabylo 

právní moci dne 21.12.2022. 

 

 

                     OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

               

                 

 

Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D. 

vedoucí odboru stavebního  

           úřadu I. stupně Rajhrad 

 

Na vědomí: 

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde 

mailto:achroma@rajhrad.cz
http://www.rajhrad.cz/

