Obsah žádosti:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následující informace:
Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o poskytnutí veškerých informací týkajících se
připravovaných či probíhající výstavby, územních či stavebních řízení, zpracování územních studií
v lokalitě západně navazující na ulici J. Havlise (pozemky parc.č. KN 1915/760 a 1919/2 v kat. území
Třeboň.

Obsah odpovědi:

K Vaší žádosti sdělujeme následující informace:
Městský úřad Třeboň, odbor právní v součinnosti s městským úřadem Třeboň, odborem územního
plánování a stavebního řádu, jako věcně a místně příslušným správním orgánem ve věcech územního
plánování a výkonu obecného stavebního úřadu Vám k výše uvedeným požadavkům sděluje
následující:
Na pozemku pacr.č. KN 1915/760 vede stavební úřad (Městský úřad Třeboň, odbor územního
plánování a stavebního řádu) územní řízení o umístění stavby „RELAX PARK TŘEBOŇ – II. etapa“
na pozemcích parc.č. 1915/760, 1915/761, 1917/5, 1917/7 a 1917/8 v obci a kat. území Třeboň.
V souladu s ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) je
z důvodu velkého počtu účastníků toto řízení vedeno veřejnou vyhláškou.
Předmětem výše zmiňovaného územního řízení je výstavba ubytovacího objektu, který je třípodlažní,
nepodsklepený (s max. výškou 9,40 m od upraveného terénu s max. půdorysnými rozměry 36,25 m x
13,35 m). Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou. Součástí ubytovacího objektu jsou tyto
stavební objekty: SO 01 ubytovací objekt, SO 02 zpevněné plochy a úpravy komunikace, SO 03.1
přípojka kanalizace – splašková, SO 03.2 přípojka kanalizace – dešťová, SO 03.3 prodloužení
splaškové kanalizace, SO 04 přípojka vody, SO 05 nové vedení NN (HDV), SO 06 venkovní osvětlení
– zahrada, SO 07 zahradní a sadové úpravy, SO 08 oplocení, SO 09 prostor pro komunální odpad.
Objekt je umisťován na pozemek s regulativy plochy BM (plochy bydlení – bydlení městské individuální
BM). Celková výměra pozemku parc.č. KN 1915/760 činí 1343 m 2. Dle dokumentace stavby je
zastavěná plocha nadzemními objekty 469 m 2 (34% z celkové plochy) a zastoupení zeleně na výše
uvedeném pozemku 567 m2 (42% z celkové plochy).
Na pozemku parc.č. KN 1919/2 není v současné době vedeno žádné územní ani stavební řízení.

