
 

 

   

Městský úřad Sezemice 
Husovo nám. 790 
533 04  Sezemice  

Telefon 466 741 011 
Fax 466 930 454 
IDS aktb28e 

   

Městský úřad Sezemice 
Odbor stavebního úřadu a územního plánování  

 
 

  Váš dopis zn.: -- 
Doporučeně  Ze dne: 5.4.2022 

  Číslo jednací: SEZ-2188/2022/SÚ/ILn 
Dle rozdělovníku  Spisová zn.: 2183/2022/SÚ/ILn 
  SpZ – SkZ/L 334.5 - V/5 
    
  Vyřizuje: Lněničková Iva 
  Telefon: 466 741 023 
  E-mail: iva.lnenickova@sezemice.cz 
    
  Datum: 5.4.2022 
 

 

 

 

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 5.4.2022 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 1.1.2021 do 31.3.2022 
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 1 
kV, Borek 
parc. č. 
320/2 - knn 

parc. č. 320/2 v katastrálním 
území Borek 

07.01.2022 

2 Územní 
rozhodnutí 

IČO 
24729036 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

Kabelové 
vedení NN, 
Sezemice, 
Veská p. č. 
359/1–8 RD 

na pozemcích parc. č. 359/1, 
parc. č. 359/62, parc. č. 
359/63, parc. č. 359/64, parc. 
č. 359/65, parc. č. 359/66, 
parc. č. 359/67, parc. č. 
359/68, parc. č. 359/69, parc. 
č. 382/1 v katastrálním území 
Veská 

10.01.2022 
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Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
č.j. SEZ-2188/2022/SÚ/ILn 
 

Poř.číslo 
Opatření 

SÚ 
IČ: Název identifikace stavby lokalizace stavby 

Datum 
vydání 

rozhodnutí 

3 Společné 
územní a 
stavební 

řízení  

IČO 
28771869 

ANERO 
a.s. 

Rekonstrukce 
výrobně 
logistického areálu 
Borek, SO01 - 
Výrobně logistická 
hala, SO02 - 
Přístavba 
administrativního 
objektu, SO03 - 
Oplocení, IO01 - 
Komunikace 
pojízdné, IO02 - 
pojízdná plocha, 
IO03 - parkovací 
plochy (9 stání), TI 
01 - vodovodní 
přípojka, TI02 - 
splašková 
kanalizace, TI03 - 
dešťová 
kanalizace, TI04 - 
plynovod, TI05 - 
vedení elektro NN, 
TI06 - přípojka 
plynu, TI07 - 
chránička kabelu 
elektro, TI08 - 
areálový plynovod 

na pozemcích parc. č. st. 
95, parc. č. 320/33, parc. 
č. 320/54, parc. č. 
320/55, parc. č. 499/1, 
parc. č. 499/17, parc. č. 
499/20, parc. č. 499/28, 
parc. č. 499/29 v 
katastrálním území 
Borek. 

10.01.2022 

4 Společné 
územní a 
stavební 

řízení  

IČO 
03253171 

Nizberen  
s.r.o. 

Agropenzion, 
přípojka vody, 
přípojky kanalizace 
a elektro, venkovní 
domovní rozvody 
vody, kanalizace a 
elektro, systém 
likvidace 
dešťových vod, 
oplocení, chodník 

na pozemcích parc. č. 
145/10 (orná půda), parc. 
č. 148/1 (orná půda), 

16.01.2022 

5 Územní 
souhlas 

IČO 
24729035 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

Kabelové vedení 
nn 1kV, parc. č. 
131/117, Borek, 
IV-12-2023151  

na pozemcích parc. č. 
131/52, parc. č. 131/116, 
parc. č. 131/117 v 
katastrálním území Borek 

02.02.2022 
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Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování 
č.j. SEZ-2188/2022/SÚ/ILn 
 

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. 
1622, Rokytno, 
IV-12-2023795  

na pozemcích parc. č. 
1622, parc. č. st. 215/1, 
parc. č. 715/26, parc. č. 
715/33, parc. č. 715/3 a 
parc. č. 715/36 v 
katastrálním území 
Rokytno 

02.03.2022 

7 Územní 
souhlas 

IČO 
24729035 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

Kabelové vedení 
nn 1kV, parc. č. 
125/2, Rokytno, 
IV-12-2022388 

na pozemcích parc. č. 
125/2, parc. č. 141/5, 
parc. č. 141/4, parc. č. 
141/3, parc. č. 141/2 v 
katastrálním území 
Rokytno 

01.02.2022 

8 Územní 
souhlas 

IČO 
24729035 

ČEZ 
Distribuce, 

a. s. 

Kabelové vedení 
nn 1kV – p. č. 
175, Rokytno , 
IV-12-2023589  

na pozemcích parc. č. 
691/40 a parc. č. 691/35 
v katastrálním území 
Rokytno 

01.02.2022 

9 Změna 
stavby před 
dokončením 

- 
prodloužení 

platnosti 
stavební 
povolení 

IČO 
70892822 

Pardubický 
kraj 

Realizace úspor 
energie - Dětské 
centrum Veská, 
Středisko Veská, 
obytný dům II 

na pozemku parc. č. st. 
35 v katastrálním území 
Veská 

21.03.2022 

  
 

S pozdravem 

 

(otisk úředního razítka) 

 
Iva Lněničková 
vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 
Obdrží: 

Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa 
 


