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Městský úřad Svitavy 
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy 

tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz 
 

Svitavy, dne 26. června 2020 
                                       

Č.j.: 35784-20/OV-por / 6141-2020  
Spisová značka: 6141-2020 
Oprávněné úřední osoby: Roman Poláček  
Telefon: 461 550 230 
E-mail: roman.polacek@svitavy.cz  

 

 

Žadatel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

 

S DĚ L E N Í  
 

Dne 19.6.2020  podal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádost o 
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Předmětem žádosti je poskytnutí následujících informací: 
 

      „Žádám Vás tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o poskytnutí 
informace o způsobu a termínu povolení stavby (včetně data nabytí právní moci povolení) 
logistického areálu firmy SchumiTransport s.r.o. (IČ 27552390) v katastrálním území Koclířov. 
Dále Vás tímto žádám o poskytnutí informace kdy a jakým způsobem byla stavba povolena do 
trvalého užívání (event. zkolaudována). Před zápisem stavby do Katastru nemovitostí se jednalo o 
pozemkové parcely č. 4120/2 a 4121/2“. 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad věcně příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 
11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění poskytuje následující informace.  
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1. Stavba výrobního areálu v Koclířově na pozemcích: parc.č. 4115/1, 4115/2, 4119/1, 
4120/1, 4120/2, 4121/1, 4121/2 v katastrálním území Koclířov byla povolena 
rozhodnutím o dodatečném povolení stavby, které vydal odbor výstavby Městského 
úřadu Svitavy dne 27.7.2018, a které nabylo právní moci dnem 31.7.2018. 

2. Užívání části stavby výrobního areálu v Koclířově na pozemcích: na pozemcích parc.č. 
5437, 5414/1 (dle GP na pozemcích označených jako st.p.č. 749, parc.č. 5437/1, 5437/2, 
5437/3, 5437/4, 5414/3, 5414/4) v katastrálním území Koclířov bylo povoleno na základě 
kolaudačního souhlasu, který vydal odbor výstavby Městského úřadu Svitavy dne 
2.12.2019, a který nabyl právních účinků dnem 2.12.2019. 
 

 

 

 
Roman Poláček 

vedoucí odboru výstavby 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrží:  
Žadatel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


