
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 2. 12. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 
poskytnutí těchto informací: 
 
1. ……………….. žádá o poskytnutí informace, zda bylo na stavbu 
 
- Název stavby: Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži 
- Stavebník: Město Kroměříž, IČ 00287351 
- Stavba realizována v roce 2020 
 
vydáno (místně příslušným stavebním úřadem) stavební povolení? 
 
2. …………………žádá o poskytnutí informace, pokud bylo vydáno stavební nebo jiné 
povolení na stavbu 
 
- Název stavby: Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži 
- Stavebník: Město Kroměříž, IČ 00287351 
- Stavba realizována v roce 2020 
 
nechť povinný subjekt k uvedené stavbě poskytne informaci: 
 
- Jaký typ povolení stavby (místně příslušným stavebním úřadem) bylo vydáno? 
- Datum vydání příslušného povolení (místně příslušným stavebním úřadem)? 
 
 
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření odboru Stavební úřad sdělujeme 
následující: 
 
Výše uvedená stavba byla povolena místně příslušným stavebním úřadem, což je Městský 
úřad Kroměříž, stavební úřad, Velké náměstí 115, Kroměříž, a to Rozhodnutím ze dne 25. 9. 
2018 č. j. 02/334/056357/2705/27/2018/Ber – Stavební povolení – Instalace vzduchotechniky 
v objektu základní školy Oskol v Kroměříži. Dále bylo vydáno opět místně příslušným 
stavebním úřadem Rozhodnutí – Změna stavby před jejím dokončením ze dne 30.7.2020 č.j. 
02/334/046977/1947/33/2020/Ber – Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ 
Oskol v Kroměříži. Změna stavby před dokončením řešila mimo jiné i změnu názvu akce 
(dřívější název: „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“, nový 
název: "Optimalizace vnitřního klimatického prostředí objektu ZŠ Oskol v Kroměříži"). Kopie 
těchto dokumentů Vám již byly poskytnuty. 
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