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Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 07.01.2022 byla městskému úřadu Horšovský Týn jako povinnému subjektu doručena žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).
Předmětem žádosti bylo 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
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním
orgánem za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro
právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, 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.
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Na základě žádosti poskytujeme informace v požadovaném rozsahu:
Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování vydal ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v období od 01.10.2021 do 31.12.2021 - Rozhodnutí – stavební povolení - 1ks;
Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, IČO
00376469;
Jedná se o stavební povolení na stavbu oprava havarijního stavu krovu budovy č.p. 43 ve městě
Horšovský Týn, části Velké Předměstí, ulici Nádražní (stavba obsahuje opravu havarijního stavu
krovu objektu, stavebními úpravy, kterými nedojde ke změně užívání objektu ani ke změně
prostorového uspořádání objektu a nebude zasahováno do stávajících přípojek na sítě technické
infrastruktury, půda nebude využívaná, přístup na ní bude pouze pro potřeby oprav a revize,
celková demontáž a odstranění krovu, nový krov vaznicové soustavy se stojatou stolicí a vaznými
trámy, výškové úrovně zůstanou zachovány dle stávajícího stavu, krytina bude skládaná tašková
Tondach falcovka 11 v barvě cihlově červené – režná, v jihozápadním rohu objektu nad sociálním
zařízením bude použita hladká plechová krytina se stojatou drážkou v barvě shodné s barvou
taškové krytiny, ve střešní rovině v místě stávajících střešních oken/výlezů bude osazeno 6 ks
nových výlezů ve shodné pozici, nové oplechování střechy a osazení nových okapových žlabů,
vybourání stávající cihelné dlažby /podlahy a vybrání stávajících násypů až na úroveň stávajícího
prkenného záklopu stropu, bude provedena důsledná impregnace proti dřevokaznému hmyzu a
houbám, dojde k posouzení stavu stropnic, které budou ošetřeny a příložkovány popřípadě
protézovány, vzduchová dutina mezi podhledem stropu a záklopem bude vyplněna foukanou
minerální vatou, oprava okapové zděné římsy směrem do ulice, demontáž stávající hřebenové
hromosvodné soustavy, která bude po dokončení střechy zpětně namontována, z 1. patra na půdu
budou osazeny nové protipožární dveře);
Stavba je lokalizována na pozemku parc. č. 942 v katastrálním území Horšovský Týn;
Rozhodnutí bylo vydáno dne 17.12.2021;

S pozdravem
Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ Horšovský Týn

Informace zaslána prostřednictvím datové schránky.
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