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Vaše značka (č.j.) | Váš dopis ze dne: - | 4.10. 2022 

Naše č.j. | Spisová značka | datum vyhotovení: LB-4272/2022-STO-AZ | - | 12. 10. 2022 

Počet listů | Počet příloh | Počet listů příloh: 1 | - | - 

 

 

 

Věc: Poskytnutí informací z rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") sděluje v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., zákona o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, že v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 
2022 bylo pro právnické osoby vydáno 8 dokumentů týkajících se pozemních staveb, a to 4 společná 
povolení, 1 stavební povolení, 3 souhlasy. 

1) Žadatel IČO: 00271730, stavba: Změna užívání bytové jednotky v I. NP na středisko hygieny, 
lokalizace stavby: pozemek st.p. 2 v k.ú. Prostřední Nová Ves, druh rozhodnutí: souhlas se 
změnou v užívání stavby, datum vydání souhlasu: 13.7.2022 

2) Žadatel IČO: 9888772, stavba: Novostavba bytového domu Zámecká ul., lokalizace stavby: 
pozemky č. parc. 1/1, 102/2, 102/3, 102/4, 279/1, 279/7, 581/2, 729, 750 v k.ú. Lázně Bělohrad, 
druh rozhodnutí: povolení změny stavby před dokončením, datum vydání rozhodnutí: 
19.8.2022 

3) Žadatel IČO: 25916637, stavba: Novostavba rodinného domu, lokalizace stavby: pozemky č. 
parc. 794/33, 1874 v k.ú. Mlázovice, druh rozhodnutí: společné rozhodnutí, datum vydání 
rozhodnutí: 26.8.2022 

4) Žadatel IČO: 25916637, stavba: Novostavba rodinného domu, lokalizace stavby: pozemky č. 
parc. 794/23, 1874 k.ú. v Mlázovice, druh rozhodnutí: společné rozhodnutí, datum vydání 
rozhodnutí: 29.8.2022 

5) Žadatel IČO: 00578347, stavba: Demolice kravínů v Chotči, lokalizace stavby: pozemky st.p. 
152/13, 152/15 v k.ú. Choteč u Lázní Bělohradu, druh rozhodnutí: souhlas s odstraněním 
stavby, datum vydání souhlasu: 30.8.2022 
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6) Žadatel IČO: 00169668, stavba: Demolice objektu vrátnice v areálu firmy DEPRAG CZ a.s., 
lokalizace stavby: pozemek st.p. 137/1 v k.ú. Lázně Bělohrad, druh rozhodnutí: souhlas 
s odstraněním stavby, datum vydání souhlasu: 20.9.2022 

7) Žadatel IČO: 44478844, stavba: Klubovna volejbalu, stavební úpravy sportoviště, lokalizace 
stavby: pozemky č. parc. 246/21, 246/82, 246/88, 246/89, 246/94, 246/130, 272/11, 272/16, 
272/18, 272/41 v k.ú. Lázně Bělohrad, druh rozhodnutí: společné rozhodnutí, datum vydání 
rozhodnutí: 23.9.2022 

8) Žadatel IČO: 46504834, stavba: Lázně Bělohrad – přístavba nadzemního koridoru Lázeňské 
kliniky Grand, lokalizace stavby: pozemky st.p. 371, č. parc. 199/44 v k.ú. Lázně Bělohrad, druh 
rozhodnutí: společné rozhodnutí, datum vydání rozhodnutí: 23.9.2022 

 

    

 

  

 Alena Zahradníková 

vedoucí stavebního odboru 
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