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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

 
Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen „stavební úřad“) 
obdržel dne 28.2.2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.) týkající se 
poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v rámci územního a stavebního 
řízení dle stavebního zákona za období od 1.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb 
pro právnické osoby. 
 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
 

 

Poř.číslo Opatření SÚ IČ: Název identifikace stavby lokalizace stavby
Datum vydání 

rozhodnutí

1 Územní 

rozhodnutí

IČO 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení NN, parc. č. 217/29 - 

knn, Borek, IV-12-2022104

na pozemcích parc. č. 217/10, parc. č. 

217/29  v katastrálním území Borek

22.11.2021

2 Územní 

rozhodnutí - 

rozhodnutí o 

dělení a scelování 

IČO 00274241 Město Sezemice Přípravy 4 pozemků pro novou 

výstavbu rodinných domů a technické 

infrastruktury, změna druhu části 

pozemku

pozemky parc. č. 910/157, parc. č. 

910/158, parc. č. 910/159, parc. č. 

910/160, parc. č. 910/161 a parc. č. 

910/162 v katastrálním území 

26.10.2021

3 rozhodnutí o 

změně stavby 

před dokončením - 

společné řízení

IČO 06585931 DOMY SEZEMICE 

s.r.o.

ZTV a rodinné domy Pod Vinicí, 

Sezemice

na pozemcích parc. č. 887/1, parc. č. 

887/2, parc. č. 887/3, parc. č. 887/5, 

parc. č. 887/6, parc. č. 887/7, parc. č. 

887/8, parc. č. 887/9, parc. č. 887/10, 

parc. č. 887/11, parc. č. 887/12, parc. č. 

887/13, parc. č. 887/14, parc. č. 887/15, 

parc. č. 887/17, parc. č. 887/18, parc. č. 

887/19, parc. č. 887/21, parc. č. 910/22, 

parc. č. 910/72, parc. č. 910/73, parc. č. 

910/141, parc. č. 910/143, parc. č. 

07.12.2021

4 Veřejnoprávní 

smlouva, změna 

stavby před 

dokončením, o 

změně využití 

území a umístění 

IČO 00190900 Obec Spojil Multifunkční hřiště na pozemcích parc. č. 157/50, 157/52, 

157/163 a parc. č. st. 197 v katastrálním 

území Spojil.

15.12.2021

5
Územní souhlas

IČO 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení k parc. č. 103/2, K 

Hájovně, Spojil - knn, IV-12-2022566

na pozemcích parc. č. 103/5, parc. č. 

103/2 v katastrálním území Spojil

10.11.2021
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Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
č.j. SEZ-1836/2022/SÚ/ILn 
 

 

 
 
 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
Iva Lněničková 
vedoucí odboru 
  
 

 
 

Poř.číslo Opatření SÚ IČ: Název identifikace stavby lokalizace stavby
Datum vydání 

rozhodnutí

6 Územní souhlas IČO 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení nn 1kV, parc. č. 368/2, 

Sezemice, Veská, IV-12-2021979

na pozemku parc. č. 382/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 368/2 (zahrada), parc. 

č. 489/2 v katastrálním území Veská

20.10.2021

7 Územní souhlas IČO 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení nn, Sezemice - Veská, 

parc. č. 165/51 - knn, IV-12-2021778

na pozemcích parc. č. 424/1, parc. č. 

165/51 v katastrálním území Veská.

20.10.2021

8 Územní souhlas IČO 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Kabelové vedení nn, parc. č. 314/18, 

Veská, Sezemice - knn, IV-12-2022515

na pozemcích parc. č. 392/7,parc. č. 

314/18 v katastrálním území Veská

11.10.2021

9 Územní souhlas IČO 273376 Obec Borek Prodloužení veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 530/13 v 

katastrálním území Borek

30.11.2021


