
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a

stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až

114 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením, kterou dne 22.10.2021 podal

Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha,

kterou zastupuje K4 a.s., Ing. Petr Sklenář, IČO 60734396, Kociánka č.p. 8/10, 612 00 Brno,

kterou zastupuje Petr Sklenář, IČO 86708732, Filipova č.p. 771/22, 635 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Česká spořitelna a.s. - nová pobočka formátu Medium Economy, obchodní

centrum Cukrovar Židlochovice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 648/226 v katastrálním území Židlochovice, v tomto rozsahu:

Stručný popis stavby:

Stavba byla povolena rozhodnutím č.j. OUPSU/8708/2007/SU-SK dne 4.6.2007.

Změna stavby před dokončením se týká stavebních úprav v I.NP části "B" obchodního centra Cukrovar

Židlochovice.

Na základě navržených stavebních úprav bude do rohové jihozápadní části této budovy v 1.NP nově

umístěna pobočka ČS, a.s. formátu Medium economy.

Nová kapacita nájemní jednotky umístěné v části 1.NP:

Užitková plocha pobočky ČS, a.s.: 194,6 m2

Počet zaměstnanců ČS, a.s.: 7

Váš dopis zn..:

Ze dne:
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