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Kroměříž, dne 1.10.2012
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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb o svobodném přístupu informacím.

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, 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"), po posouzení žádosti , kterou dne 14.9.2012 podala
XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen "žadatel"), ve věci „Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb o svobodném
přístupu k informacím ve věci probíhající stavební činnosti v SZP Těšnovice a.s.
Městský úřad Kroměříž - stavební úřad jako povinný podle ustanovení § 2 zákona č. 106/199Sb.,
v platném znění poskytuje žadateli následující informace:
Pro stavebníka firmu SZP Těšnovice a.s. Těšnovice č. 153 na podkladě jeho žádosti po provedení
stavebně správních řízení stavební úřad vydal:
Stavební povolení dne 5.11.2003 pod č.j. stav/330/1828/342/03/Opr ze dne 5.11.2003 na stavbu :
„Rekonstrukce administrativní budovy SZP a.s. Těšnovice č. 153“ .Jedná se o rekonstrukci šaten,
sociálního zařízení a jídelny v administrativní budově.Kolaudace byla provedena dne 28.4.2004 pod č.j.
stav/330/556/17/04/Opr
Stavební povolení dne 15.7.2005, pod č.j.stav/330/692/113/05/Ch, ve kterém se povoluje vytápění
objektů živočišné výroby . Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 31.10.2005.
Stavební povolení dne 29.1.2010 pod č.j. 02/330/030/592/2010/Opr „Úprava stávajících objektů pro
chov prasat“ . Jedná se o stávající objekty uvnitř areálu společnosti SZP Těšnovice.Stavba obsahuje
následující objekty: SO 01Porodna prasnic P4 Kolaudační souhlas dne 24.10.2011
SO 02 Porodna prasnic P3 Kolaudační souhlas dne 4.6.2012
SO 03 Porodna prasnic P2 Kolaudační souhlas dne 4.9.2012
SO 04 Odchovna selat H5

Kolaudační souhlas dne 7.12.2011

SO 05 Odchovna selat H7
SO 06 Odchovna selat H9
Souhlas s provedením ohlášené stavby za účelem změny užívání dne 19.9.2011 pod
č.j.02/330/061786/1256/109/2011/Opr
Všechna stavební činnost probíhala uvnitř areálu SZP Těšnovice. V současné době probíhá stavební
činnost na úpravě stávajících objektů pro chov prasat odchovna selat H 7 a odchovna selat H 9 a po
dokončení bude povoleno jejich užívání. Stavební suť a odpadní materiál , který se nachází v areálu SZP
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Těšnovice pochází právě z výše uvedené stavební činnosti stavebníka. Jiné povolení ke stavební činnosti
stavební úřad nevydal a do současné doby ani nebylo o územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení požádáno

Ing. Miloš Prudil
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž
Ing. Hana Kubáčková
vedoucí oddělení územního rozhodování
stavebního řádu
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:
XXXXXXXXXXXXXXX
MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend, oddělení právních činností a kontroly, Velké náměstí
č.p. 115, 767 01 Kroměříž

