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SDĚLENÍ
poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o poskytování informací“), Vám odbor
stavební úřad městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje požadované informace.
V období od 01.04.2022 do 30.06.2022 stavební úřad vydal opatření, která se týkají pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby:
 Rozhodnutí - stavební povolení ze dne 07.04.2022
"Administrativní budova s distribučním skladem"
na pozemcích parc. č. 510/1 a 511/1 v katastrálním území Ostrovačice.
Stavebník: Schwarz-Invest s.r.o., IČO 05622522
Popis stavby: SO.01 Administrativní budova s distribučním skladem - hala o půdorysných rozměrech
21,900 x 35,900 m s výškou pultové střechy max. 8,30 m nad úrovní ± 0 sloužící z části jako
administrativní budova o dvou podlažích a z části jako jednopodlažní sklad. SO.02 Sklad - hala členitého
půdorysu o max. půdorysných rozměrech 21,900 x 19,900 m určená pro skladování a manipulaci zboží.
 Rozhodnutí - společné povolení ze dne 28.04.2022
"Parkovací objekt na ulici na Vyhlídce"
na pozemcích na pozemcích parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/159 v katastrálním území
Rosice u Brna
Stavebník: BRAMLEY, s.r.o., IČO 26306735
Popis stavby: Parkovací dvouúrovňový objekt pro odstavení automobilů do hmotnosti 3,5 t
o půdorysných rozměrech parkovací plochy 63,55 m x 16,35 m.
 Rozhodnutí - územní rozhodnutí ze dne 18.05.2022
"Obytná lokalita Lipový vrch - rodinné domy a dvojdomy"
na pozemcích parc. č. 578/99, 578/128, 578/161, 578/162, 578/163, 578/164, 578/165, 578/166, 578/167,
578/168, 578/169, 578/146, 605/1, 605/2, 605/6 v katastrálním území Říčky u Brna
Stavebník: AXOR CAPITAL s.r.o., IČO 04015487
Popis stavby: Soubor čtyř rodinných dvojdomů o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím
zastřešené sedlovou střechou každý dům o zastavěné ploše 69,8 m2 a dvou samostatných rodinných domů
o jednom nadzemním podlaží s obytným podkrovím zastřešené sedlovou střechou o zastavěné ploše
85,6 m2 a prodloužení stávající dopravní a technické infrastruktury pro přípravu výstavby v nové lokalitě.
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 Rozhodnutí - stavební povolení ze dne 06.06.2022
" Komunitní centrum Říčanský mlýn, ul. Za Mlýnem, Říčany "
na pozemcích parc. č. 855/1, 855/2, 856, 857, 858, 859, 1765/1, 1800/11, 1800/12, 1800/128, 1828/1,
1832/1v katastrálním území Říčany u Brna
Stavebník: Obec Říčany, IČO 00282537
Popis stavby: SO 01 Dům A, B - Domy „A“ a „B“ o celkových půdorysných rozměrech 47,50 x 17,65 m
budou propojeny v 1. nadzemním podlaží. Dům „A“ má půdorysné rozměry 8,40 m × 17,65 m, dům „B“
má půdorysné rozměry 8,40 x 20,00 m. Domy o dvou nadzemních podlažích s podkrovím. SO 02 Dům C
- Dům o 1 podzemním podlaží a dvěma nadzemními podlažími s podkrovím o půdorysných rozměrech
8,40 m x 17,65 m. Komunitní centrum obsahuje 27 bytů, zařízení občanského vybavení - zázemí terénní
pečovatelské služby pro seniory, společenskou místnost, učebnu, ordinaci lékaře a kavárnu včetně
komunikace a veřejného prostranství.

(otisk úředního razítka)
Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru
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