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Věc: Vyjádření k Žádosti o poskytnutí informací dle zźů<ona č,.106l1999 Sb., o svobodném přístupu k
infoľmacím, tykajících se :

1. Vydání kol.souhlasu na rekonstrukci domu č.p. 19 v k.ú. PstruŽí a jeho NPM.
2. K jakému účelu lze bytové jednotky v č.p. 19 užívat.

Stavební uřad v Peľninku, příslušný podle Ş 13, odst.1' písm. e) zzlk.č:.l83l2006 Sb., o územním plánovĺĺní
a stavebním řádu ( dále jen,, stavební zźkon,, ), Vo znéní pozdějších předpisů,

Vám tímto sděluje že:

K bodu č.1: uvádíme,že stavební úřad vydal đne 12.8.2022,pod čj. Peľ0885 ĺ237l22lPaKolaudaění souhlas
na stavbu pod názvem ,,AP19 - stavební úpľavy RD č.p. 73;363 01, Meľklín - Pstľuží, k.ú. Pstľuží u Merklína,
p.č. st. 12i2 ; Rodĺnný dům" a dne 12.8.2022, pod ěj. Per0886/238l2ŻlPa Kolaudační souhlas na stavbu pod
nâzvęm,,APlg - stavební úpľavy ke změně ažíváníRD č.p. 19 na bytový dům". oba kol.souhlasy nabyly
pľávní moci dnem doľučení tedy 29.8.2022.

Pozn. Shoľa uvedená stavba č.p.73 na st.p.č. l2lŻ by|a v pľůběhu stavby změněna na stavbu vedlejší a sloučena
ke stavbě hlavní s č.p. 19 na st.p. č,. |2ĺl v k.tĺ. Pstľužío původí č.p. 73 na st.p.č. 1212 by|o zľušeno.

Tím že stavba č.p.73 na st.p.č. |2lŻ se třemi bytovými jednotkami, byla v pľůběhu stavby změněna na stavbu

-ĺedlejší 
a sloučena ke stavbě hlavní s č.p. 19 na st.p. č,. 12ll v k.rń. Pstľuží a původí č.p. 73 na st.p.č. 1212 bylo

zľušeno byly tyto byty ve stavbě vedlejší přisloučeny k bytům v bytovém dome č.p. 19 na st.p.č. 2111 v k.ú.
Pstľuží u Meľklína. Bytový dům tedy obsahuje 7+3 byţ celkem tedy 10 bytových jednotek.
K bodu č.2: uvádíme, že bytové jednotĘ lzeužívat jen jako bytové jednotky. Stavební zâkonvyhl.č.
50I12006 Sb. l 2.(S dotazem na možnosti komerěního vyuŽití bytů se obľatte na Živnostenský úřad).

Pom. Pro lepší komunikaci navľhujeme pľo příště aby jste do žádosti uvedl i Vaše telefoní číslo. Mohli
bychom si lépe vysvětlit detaily Vaší žádosti.

Vedoucí stavębního úřadu

ltĺsľ.ÉYaĺĘ Panak

Vypraveno dne: 31 .I.20Ż3


