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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 01.07.2021 do 30.09.2021 stavební úřad vydal opatření, která se týkají pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby:
 Rozhodnutí - územní rozhodnutí ze dne 18.08.2021
„Komunitní centrum Říčanský mlýn“
na pozemcích parc. č. 855/1, parc. č. 855/2, parc. č. 856, parc. č. 857, parc. č. 858, parc. č. 859, parc. č.
1765/1, parc. č. 1800/11, parc. č. 1800/12, parc. č. 1800/128, parc. č. 1828/1, parc. č. 1832/1
v katastrálním území Říčany u Brna.
Stavebník: Obec Říčany, IČO 00282537
Popis stavby: Komunitní centrum je stavba pro bydlení - obsahuje 27 bytů a zařízení veřejného
občanského vybavení - zázemí terénní pečovatelské služby pro seniory, společenskou místnost, učebnu,
ordinaci lékaře a kavárnu.
 Rozhodnutí - společné povolení ze dne 31.08.2021
„Přestavba objektu býv. dílen a učeben“
na pozemcích st. p. 1642/3, 1643/1, 1643/2, parc. č. 1557/3, parc. č. 1557/9, parc. č. 1557/127
v katastrálním území Rosice u Brna.
Stavebník: BRAMLEY, s.r.o., IČO 26306735
Popis stavby: Změna stavby spočívající ve stavebních úpravách za účelem změny užívání části objektů
na bytový dům a garáže. Umístění potřebné technické infrastruktury. Novostavba parkoviště pro potřeby
parkování bytového domu.
 Rozhodnutí - společné povolení ze dne 21.09.2021
„Rekonstrukce objektu ZSDK na výrobnu a prodejnu a umístění jímky na dešťovou vodu“
parc.č.st. 232/1, parc. č. 649/98, parc. č. 649/199, parc. č. 649/204 v katastrálním území Domašov u Brna.
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Stavebník: Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., IČO 63492482
Popis stavby: Rekonstrukce stávajícího objektu na pozemku parc.č. st. 232/1 včetně částečné změny
v užívání na výrobu a prodej produktů z mléka v místě výroby, dešťová jímky na dešťovou vodu
o objemu 9 m3.

(otisk úředního razítka)
Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru
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