
Obecní úřad Sokolnice, okres Brno - venkov, PSČ 664 52 
s t a v e b n í   ú ř a d 

    Sp. zn.: 1480/14/SÚ/JR            V Sokolnicích dne 2.10.2014 
       

  
 

S D Ě L E N Í 
 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
stavební zákon) obdržel dne 24.9.2014 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, kterou podalo občanské sdružení 
PRO Sokolnice o.s., IČO 227 65 859, se sídlem Komenského 113, 664 52 Sokolnice.  

Žádost se týká řízení o změně v užívání stavby na umístění kontejneru na odpadní papír, plast 
a autobaterie v v areálu společnosti ŠROT GEBESHUBER s.r.o.  

Občanské sdružení PRO Sokolnice o.s. žádá o následující informace: 

a) Identifikujte blíže předmětné řízení, tj. kdy bylo zahájeno, čeho se týkalo, jak v něm 
bylo rozhodnuto. Naše identifikace řízení vychází toliko ze zápisu ze zasedání rady 
obce Sokolnice ze dne 24.7.2014. 

b) Poskytněte kopie rozhodnutí v této věci, pokud bylo vydáno. 
 

K Výše uvedené žádosti stavební úřad uvádí: 

a) Řízení o změně v užívání stavby nazvané „Změna užívání skladu – umístění 
kontejnerů na odpadní papír, plast a autobaterie areál firmy ŠROT GEBESHUBER  
s.r.o., Sokolnice p.č. KN 1746/11, 1746/14, 1748/3, k.ú. Sokolnice“ bylo zahájeno 
opatřením stavebního úřadu ze dne 21.5.2014.  
Řízení se týkalo změny v užívání stávajících zpevněných ploch v areálu společnosti 
ŠROT GEBESHUBER s.r.o., které byly využívány pro výkup a zpracování kovového 
šrotu. Předmětem změny je rozšíření sortimentu přijímaného a skladovaného odpadu o 
odpadní papír, plast a autobaterie.  
Rozhodnutím ze dne 22.7.2014 pod sp.zn. 644/14/SÚ/EH, č.j. 1141/14 byla výše 
uvedená změna v užívání povolena. 

b) Kopie rozhodnutí ze dne 22.7.2014 pod sp.zn. 644/14/SÚ/EH, č.j. 1141/14 je přílohou 
tohoto sdělení. 

 
 
 
 

 
Jana    R o b e š o v á 

  technik stavebního úřadu  
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Příloha: 
Kopie rozhodnutí ze dne 22.7.2014 pod sp.zn. 644/14/SÚ/EH, č.j. 1141/14 
 
 
 
 
Obdrží prostřednictvím datové schránky: 
PRO Sokolnice o.s., Komenského 113, 664 52 Sokolnice (ds 68k75pp) 
 
Dále obdrží: 
Spis SÚ 


