Městský úřad Horšovský Týn
odbor kancelář starosty a vnitřních věcí
náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
___________________________________________________________________________________________

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE/ DNE :
05.04.2022
NAŠE ZN.- Č.J: MUHT 8342/2022
VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:
DATUM:
08.04.2022

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 05.04.2022 byla městskému úřadu Horšovský Týn doručena žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“) týkající se 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 01.01.2022 do 31.03.2022 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, 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.
Požadované údaje poskytujeme v níže uvedeném přehledu.
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Žadatel

Identifikace
stavby

Lokallizace stavby
(parc.č., druh pozemku)

Druh
rozhodnutí

Datum
vydání

Vajíčkárna s.r.o.,
Velký Malahov č.p. 39,
346 01 Horšovský Týn
IČO 09591061

dostavba farmy
Velký Malahov
v obci Velký
Malahov

parc.č. St. 91 (zastavěná plocha a stavebn í
nádvoří),
záměr
parc. č. 524/3 a parc.č. 524/6 (orná
půda) v k.ú. Velký Malahov.

14.12.2021

Niehoff Real s.r.o.,
Meclov č.p. 184,
345 21 Meclov

přístavba výrobny
nábytku - 4. etapa
v obci Meclov

na pozemcích parc. č. 791/2
stavebn í
(zastavěná plocha a nádvoří),
záměr
parc. č. 791/3, parc. č. 791/6
(ostatní plocha),
parc. č. 791/9 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 791/17 (orná
půda), parc. č. 791/18 (ostat.
plocha), parc. č. 1457 (trvalý
travní porost) a parc. č. 1458 (orná
půda) v k.ú. Březí u Meclova a
pozemku parc. č. 1532 (trvalý
travní porost) v k.ú.Meclov

14.01.2022

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště
Horšovský Týn
Littrowa 122
346 01 Horšovský Týn
IČO 00376469

oprava havarijního parc. č. 942 v k.ú. Horšovský Týn stavební
stavu krovu budovy
povolení
č.p. 43 ve městě
Horšovský Týn

17.12.2021

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11 a
130 00 Praha 3

Polní cesty C1 a C2
v k.ú. Mašovice
u Meclova
v obci Meclov, části
Mašovice

parc. č. 1313 (trvalý travní por.), stavební
parc. č. 1406 ), parc. č. 1409
povolení
(ostatní plocha), parc. č. 1490,
parc. č. 1500 (vodní plocha),
parc. č. 1511, parc. č. 1512 , parc.
č. 1518 , parc. č. 1519, parc. č.
1521 (ostatní plocha) v k.ú.
Mašovice u Meclova,
parc. č. 1580 (ostatní plocha)
v k.ú. Meclov

28.12.2021

Město Staňkov
chodníky při silnici
nám. T. G. Masaryka 35 I/26 Americká ulice
345 61 Staňkov
ve městě Staňkov
části Staňkov I
IČO 00253766

parc.č. 384/1 (orná půda),
stavební
parc.č. 384/3 (zahrada),
povolení
parc.č. 792/4,parc.č. 792/6 ,
parc.č. 792/8 ,parc.č. 2010/2,
parc.č. 2010/4, parc.č. 2010/5,
parc. č. 2010/6, parc.č. 2010/8
(ostatní plocha, ostatní komunik.),
parc.č. 2010/11, parc.č. 2010/12
(ostatní plocha, silnice), parc.č.
2010/13 , parc.č. 2010/25, parc.č.
2010/26 , parc.č. 2010/30 , parc.č.
2013/6, parc.č. 2068/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace)
a parc.č. 3403 (ostatní plocha,
jiná plocha) v k.ú. Staňkov-město.

5.1.2022

IČO 27605825

IČO 01312774

S pozdravem
David Škopek, místostarosta
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