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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 01.10.2021 do 31.12.2021 stavební úřad vydal opatření, která se týkají pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby:
 Rozhodnutí - společné povolení ze dne 14.10.2021
"Modernizace Farmy Říčany dojírna a porodna"
na pozemcích parc. č. 1242/65, parc. č. 1242/78, parc. č. 1242/81, parc. č. 1244/2 v katastrálním území
Říčany u Brna..
Stavebník: GenAgro Říčany, a.s., IČO 64506843
Popis stavby: Výstavba nové stáje pro krávy a kruhové dojírny ve stávajícím areálu. Po dokončení nové
dojírny bude stávající dojírna zbourána a vytvořena porodna s rozdojem krav. Stávající zázemí dojírny
bude ponecháno, proběhne zde rekonstrukce z důvodu vyzdění nového štítu bouraného objektu, bude
zvětšen prostor stávající strojovny pro umístění nové technologie dojení.
 Rozhodnutí - společné povolení ze dne 25.11.2021
„dům Wolkerova č.p. 112, Rosice“
na pozemcích parc.č. st. 1/1, parc. č. 123/1, parc. č. 2366/1, parc. č. 2383/1, parc. č. 3536, parc. č. 3538
v katastrálním území Rosice u Brna
Stavebník: Gaspan Real Estate s.r.o., IČO 29215439
Popis stavby: Stavební úpravy a přístavba stávajícího rodinného domu, kterými bude objekt změněn
na bytový dům o šesti bytových jednotkách.
 Rozhodnutí - územní rozhodnutí ze dne 27.12.2021
"AVEKO Servomotory - Rosice"
parc. č. 5585, parc. č. 5586, parc. č. 5584, parc. č. 1050/2, parc. č. 1050/3, parc. č. 1050/7 v katastrálním
území Rosice u Brna.
Stavebník: STARTECH Assets s.r.o., IČO 08480591
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Popis stavby: Rozšíření výrobního areálu firmy STARTECH Assets s.r.o. Nová administrativní,
montážní a skladová hala je rozčleněna do dvou samostatných celků v rámci dvou podlaží. V 1.NP je
umístněná výrobně montážní část objektu, ve 2.NP jsou situovány nevýrobní prostory administrativního
pracoviště.

(otisk úředního razítka)
Ing. Daša Plucarová
vedoucí odboru
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