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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 6.5.2022 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 formou zaslání kopií: 

1)  „všech územních rozhodnutí (územních souhlasů) a stavebních povolení (sdělení 
k ohlášení), kterými kdy byly povoleny stavby nyní umístěné na stavební parcele č. 12/1 
a pozemkové parcele číslo 77/3 a 238/16 vše v k. ú. Spojil.  

2) Kolaudačních rozhodnutí (souhlasů), na základě kterých jsou stávající stavby umístěné 
na stavební parcele č. 12/1 a pozemkové parcele číslo 77/3 a 238/16 vše v k.). Spojil, 
v současné době užívány.“ … konec citace. 

K výše uvedenému Vám v příloze zasílám tyto listiny: 

1) Protokol z místního šetření povolení nové stavby stodoly u č. p. 20 ve Spojile ze dne 14. 
července 1929 pod č. j. 135, sepsaný komisí obecního, co stavebního úřadu ve Spojile. 

2) Sdělení k ohlášení drobné stavby (stavení úpravy) ze dne 4.6.1986 pod č. j. OÚPA 
2185/86/Sei, vydané Městským národním výborem v Pardubicích, odborem územního 
plánování a architektury. Jedná se o okrasný bazén. 

3) Rozhodnutí o souhlasu k užívání „místností v přízemí rodinného domu č. p. 20 k jiným 
účelům než k bydlení“ vydané Městským národním výborem Pardubice, odborem 
bytového hospodářství, dne 13.3.1990 pod č. j. 139/90/byt/L. 

4) Stavební povolení na „přístavbu dílny k rodinnému domu č. p. 20, Spojil“, vydané 
Městským národním výborem v Pardubicích, odborem územního plánování a 
architektury ze dne 11.1.1990 pod č. j. T 237/89-90/sei/kr. 

5) Rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončením „stáva. OD č. p. 20 s vybudováním 
ocel. přístřešku, autodílny, občerstvení v 1.NP a nové BJ v podkroví“, vydané Úřadem 
města Pardubic – odbor životního prostředí – stavební úřad ze dne 19.5.1992, pod č. j. 
T 237/89/92/Šm/Ko. 
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6) Kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Rekonstrukce domu č. p. 20, Spojil“ 
(autoopravárenská a zámečnická dílna, prodejna potravin) a ocelový přístřešek, vydané 
Městským úřadem Sezemice, odbor výstavby a ŽP ze dne 12.6.1996 pod č. j. 
1014/274/96/OVŽP. 

7) Stavební povolení na stavbu „Lakovacího boxu“ vydané Městským úřadem Sezemice, 
odbor výstavby a ŽP, dne 25.4.2000 pod č. j. 589/181/2000/OVŽP. 

8) Kolaudační rozhodnutí pro stavbu „Lakovacího boxu“ vydaného Městským úřadem 
Sezemice, odbor výstavby a životního prostředí dne 20.12.2002 pod č. j. 
4083/670/2002/OVŽP. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Iva Lněničková 
vedoucí odboru 
  
 

 
Obdrží: 

 
 
Příloha č. 1 – č. 8 viz. výše uvedený seznam 


