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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám na základě Vaší žádosti doručené dne 07.09.2022 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
 
  
Žádost: 
Dokumenty k provedení staveb na pozemcích městysu Strážek v k. ú. Strážek: 
1. Dokumentace a doklady související včetně kolaudačního rozhodnutí na stavbu Sběrný 

dvůr tříděného odpadu - městys Strážek, registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007699, zahájení projektu 10.8.2020, předpokládané datum 
ukončení 30.9.2021 

2. Dokumentace a doklady související včetně kolaudačního rozhodnutí ke stavbě místní 
komunikace k ZŠ a MŠ Strážek (příjezdová komunikace a přístupový chodník) na 
pozemcích obce p. č. 1922/1, 85, 83, 91/4,1876/4  

 
 
Poskytnutí informace: 
 
Ad 1.  
Pro stavbu s označením "Sběrný dvůr tříděného odpadu - městys Strážek" na pozemku parc.               
č. 1033 v katastrálním území Strážek bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení 
stavby dne 14.09.2009 pod spis zn. OÚP/21945/2009/Ju, č.j. OÚP/27889/2009/Ju, které 
nabylo právní moci dne 20.10.2009 a zasíláme jej v příloze. Podkladem pro vydání tohoto 
rozhodnutí byly níže uvedené podklady: 

 Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení výše uvedené  
stavby, vypracovaná oprávněnou osobou  

 Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení: 

 HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne 21.7.2009 ev. č.  ZR-
329/1-2009 

 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne 29.7.2009, pod 
čj. H555J2ZR2756S/09-Mud 

 Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, ze dne 
21.7.2009, pod čj. OŽP/20235/2009/Mo 

 



 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 3.8.2009, 
pod zn. SÚSZr/5/9606/2009 

 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze 
dne 3.7.2009, pod čj: DSH/19983/2009/Ny 

 Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby Žďár 
nad Sázavou, ze dne 10.7.2009 pod čj. KRPJ-30278/ČJ-2009-061407 

 Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 30.6.2009, pod zn. 2055/09/114 

 E.ON Česká republika  s.r.o., ze dne 27.7.2009, pod zn. M18481-Z050912213 a ze 
dne 14.7.2009 pod zn. J14050-700119912000010/2009 

 Telefónica O2 Czech republic, a.s., ze dne 8.7.2009, čj. 78329/09/MJI/M00 

 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze 
dne 1.9.2009, pod čj: DSH/25079/2009/Ny (rozhodnutí – povolení změny 
sjezdu/nájezdu). 

 
Dne 26.10.2017 byla stavebním úřadem schválena změna výše uvedené stavby před jejím 
dokončením, která spočívala v prodloužení lhůty k dokončení stavby. Záznam do spisu spis. 
zn. SBYS/15604/2017/OÚP/Ju přikládáme v příloze.  
Vámi požadované kolaudační rozhodnutí (příp. kolaudační souhlas) se v archivních 
materiálech stavebního úřadu nenachází. 
 
 
Ad 2.  
a) Stavba příjezdové komunikace a přístupového chodníku na pozemku parc. č. 83 v kat. 

území Strážek byla povolena stavebním úřadem v rámci stavby s označením „Přístavba 
základní školy I. stupně ve Strážku“. Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem 
Bystřice nad Pernštejnem, odborem výstavby a územního plánování, zemědělství, vodního 
a lesního hospodářství, dne 04.01.2001 pod č.j. Výst. 2590/00, které nabylo právní moci 
dne 01.02.2001 a přikládáme jej v příloze. Pro stavbu s označením „Přístavba základní 
školy I. stupně ve Strážku“ bylo vydáno kolaudační rozhodnutí Městským úřadem Bystřice 
nad Pernštejnem, odborem výstavby a územního plánování dne 19.12.2003 pod č.j. Výst. 
1921/03, které nabylo právní moci dne 07.02.2004. Tímto rozhodnutím bylo povoleno 
užívání stavebních objektů s označením SO 03 - Komunikace a  SO 04 – Přístupový 
chodník a oplocení v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení budovy, 
vyhotoveného dne 30.9.2003 pod č. 287-124/2003 Geodetickými službami - Ing. 
Jaroslavem Benešem, bří Čapků 6/19, Žďár nad Sáz. Uvedený geometrický plán rovněž 
přikládáme v příloze. 
 

b) Pokud se týká komunikace na pozemku parc. č. 85 v kat. území Strážek – bezbariérový 
přístup k objektu školy byl řešen v rámci řízení o změně využití území pro účel „novostavba 
hrací plochy u MŠ Strážek“, ukončené rozhodnutím vydaným Městským úřadem Bystřice 
nad Pernštejnem, odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.10.2008 pod 
spis. zn. OÚP/20365/2008/Ju, které nabylo právní moci dne 20.11.2008 a přikládáme jej 
v příloze. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno na základě níže uvedených podkladů: 

 Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí o změně využití území pro výše 
uvedený záměr, vypracovaná oprávněnou osobou  

 Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení: 

 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne 
25.08.2008, pod čj. H555J5ZR3465S/08-Zaj a ze dne 21.10.2008 č.j. 
H555J5ZR4362S/08-Zaj 

 E.ON Česká republika  s.r.o., ze dne 01.08.2008, pod zn. S11819-Z050824498 

 Telefónica O2 Czech republic, a.s., ze dne 07.08.2008, čj. 95896/08/MJI/M00 

 Jihomoravská plynárenská a.s., ze dne 05.09.2008, pod zn. 2689/08/114 

 NIPI ČR, o.s. , ze dne 30.07.2008 zn. 94/08/G. 
 



Jiné doklady týkající se komunikace 1922/1, 91/4, 1876/4 v Strážek nemá stavební úřad 
k dispozici. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
 

 

 

 




























































