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Č.j. PEC/4116/2022              V Pečkách dne: 24.10.2022 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Macháčková 
 
Ing. Miloš Procházka, nar. 21.1.1958, Ratenice 242, 289 11 Ratenice 
 
Věc: Vyhovění žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.  
 

Dne 10.10.2022 byla k MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy doručena žádost 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen InfZ), v níž Ing. Miloš Procházka, nar. 21.1.1958, trvale bytem Ratenice 242, 289 11 Ratenice (dále jen 
žadatel) žádá o poskytnutí stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné 
dopravy a technické infrastruktury, týkající se haly v zemědělského areálu firmy AgroBek v katastrálním 
území Ratenice, p.č. pozemků 579,580, jejichž vlastníkem je Václav Bek, Hasičská 273, 290 01 Poděbrady. 

MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy podle InfZ jako povinný subjekt žadateli plně 
vyhověl a poskytuje kopie dokumentů ze spisu SZ/3720/2021 vedeného pod označením Novostavba skladu 
brambor: 

- Rozhodnutí č.j.: PEC/4189/2021, SZ/3720/2021 ze dne 29.11.2021 s nabytím právní moci ke dni 
30.11.2021, 

- Štítek Stavba povolena č.j.: 3720/2021 ze dne 30.11.2021, 
- Čestné prohlášení účastníků správního řízení o vzdání se práva na odvolání 

o Jaroslava Chroustová, Ratenice 199,  
o Václav Bek, Hasičská 273, Poděbrady – Kluk,  
o Obec Ratenice, Ratenice 67, 
o Vladimír Klouda, Ratenice 228, 
o Simona Kysilková Wächterová, Lesní 179, Vrbová Lhota 

- Oznámení zahájení společného řízení č.j.: PEC/3873/2021, SZ/3720/2021 ze dne 2.11.2021, 
- Koordinované stanovisko MěÚ Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství, 

č.j.: MUKOLIN/OZPZ/ 87231/21-Tv, sp. zn.: OZPZ 237/2021 ze dne 22.9.2021,  
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j.: MUKOLIN/OIÚP 88023/21-kra,  

sp.zn: OIÚP 235/2021 ze dne 17.9.2021,  
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 

pracoviště Kolín, č.j.: KHSSC 47417/2021, sp.zn.: S-KHSSC 47417/2021 ze dne 21.9.2021, 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín, 

č.j.: HSKL-9609-2/2021-KO ze dne 13.10.2021, 
- Souhlas Obce Ratenice na situačním výkrese stavby. 

Kopie dokumentů se předávají způsobem uvedeným v žádosti o poskytnutí informací: osobní vyzvednutí 
žadatelem v budově úřadu na základě telefonické výzvy. 
 
Povinný subjekt dále sděluje, že: 

• plně vyhověl oprávněnému dle InfZ, požadované informace jsou uvedeny v tištěném formátu 
a doručují se v zákonné lhůtě na sdělenou adresu. 

• v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Infz do 15 dnů od poskytnutí informací povinný subjekt tyto 
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky města Pečky).  

 
 
 

Ing. Martina Macháčková 
Vedoucí odboru výstavby, zemědělství, 

životního prostředí a dopravy 
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