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Věc:   Poskytnutí informací  
 
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Bechyně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále 
jen "stavební zákon"), na základě vaší žádosti o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 sb., zákona o 
svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění sděluje tyto informace:  
 - 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  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,  
vydaných naším stavebním úřadem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb 
(budov) pro právnické osoby:  
 

1. COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, stavba s názvem „COLAS CZ - Obalovna Sudoměřice  -VÝMĚNA 
TECHNOLOGIE na pozemku st. p. 245, č.parc. 2/54, č.parc. 2/55, č.parc.  2/56, č.parc.  2/57, č.parc.  
2/59, č. parc. 2/60, č.parc.  2/62, č.parc.  2/88 v katastrálním území Sudoměřice u Bechyně, 
rozhodnutí – schválený stavební záměr ze dne 23.2.2022, 

2. Obec Hodětín, IČO 00512630, stavba  s názvem - NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU č. p. 3 na parcele č. st. 38, k. ú. Hodětín – rozhodnutí – schválený stavební záměr ze dne  
9. 3. 2022, 

3. Obec Dobronice u Bechyně, IČO 00512575, stavba s názvem Rekonstrukce objektu pohostinství, 
Dobronice u Bechyně na pozemku st. p. 83 v katastrálním území Dobronice u Bechyně – rozhodnutí 
stavební povolení ze dne 31.3.2022. 

 
 
                                                                   Kottová Olga 
                                                                  Referent odboru VaŽP 
 
 
 
 
Obdrží: Istav Media, s.r.o., IDDS:dc6q2wa 
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