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Městský úřad Kunovice
odbor stavební úřad

Č. j.: STU/3986-19/KOU/ SZ /4-2019

Kunovice 29. července 2019

Oprávněná úřední osoba: Irena Koutná,
tel. 572 432 727, tel. 572 432 728
e-mail: irena.koutna@mesto-kunovice.cz

SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnuti informace

Městský úřad Kunovice, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen infZ) obdržel dne
26.07.2019 žádost žadatele
nar.
, bytem:
, o poskytnutí informace:
l) Zda existuje v současnosti jakékoliv platné rozhodnutí či povolení, vztahující se ke stavebním
úpravám, k rekonstrukci nebo opravám Kulturního domu v Poddí Cp. 101, včetně rozhodnuti o
umístění uvedené stavby nebo stavebního povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné obdobné
rozhodnutí.
Pokud takové rozhodnutí nebo ohlášení existuje, poskytnuti jeho kopie, včetně kopie
rozhodnutio prod|oužení jeho platnosti.
Zda v příslušné dokumentaci byl využit pozemek parcelní číslo st. 172, v k. ú. podolí nad
Olšavou.
Pokud žádné takové platné rozhodnutí neexistuje, ale v posledních 5 letech existovalo,
poskytnuti jeho kopie, včetně kopie rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti a informaci, kdy
jeho platnost zanikla a z jakého důvodu.
2) Zda pozemní komunikace umístěná na pozemku parcelní číslo 3239/4 v k. ú. Podolí nad Olšavou
(vjezd do ulice PastviŠtě) je |egá|nÍ pozemní komunikaci, nebo je tzv. ,,černou stavbou". Dle
katastru nemovitostí je tento pozemek korytem vodního toku.
Kdo je silničním správním úřadem, pod který uvedená pozemní komunikace spadá.
Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen stavební úřad)
příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vám poskytuje tyto
informace:
Městc Kuncvlce, nám, Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ ôCE57882, DIČ CZ(X)567892, bankovnísp¥jerlí KB UK, Hradiště, č, ú. 35-6GG227QZ67/01QQ
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-mú: jrene.koutna@mestc-kunGvlce.cz
www.mesto-kamvice.cz
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ad l) Městský úřad Kunovice, odbor stavební úřad k předmětné stavbě vydal:
" rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízeni dne 31.05.2013 pod č. j. STU/136313/SZ/180-2013/HOR, které nabylo právní moci dne 03.07.2013;
'

rozhodnutí o prodlouženI platnosti rozhodnutí dne 26.05.2015 pod č. j. STU/198215/SZ/237-2015/HOR, které nabylo právní moci dne 24.06.2015;
rozhodnuti o prodloužení platnosti rozhodnutí dne 02.10.2018 pod č. j. STU/463718/KOU/SZ/722-2018, které nabylo právní moci dne 31.10.2018;

Pozemek parcelní číslo st. 172 v k. ú. podolI nad Olšavou není u předmětné stavby
pozemkem stavby, ale pouze sousedním pozemkem.
ad 2) Jelikož se Váš dotaz týká pozemní komunikace, a náš stavební úřad není speciálním
stavebním úřadem na úseku pozemních komunikací, nejsou mu požadované informace
známy. SpeciáIním stavebním úřadem na úseku pozemních komunikací (jak místních, tak
veřejně účelových) je Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí (oddělenI dopravy); dále náš stavební úřad nenítaktéž silničním správním úřadem,
kterým je bud' příslušný Obecní úřad podolí (u místních komunikací) nebo již výše zmiňovaný
odbor stavebního úřadu a ŽP Mělj Uh. Hradiště (u veřejně účelových komunikací).
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Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad
otisk úředního razítka

Příloha:
3 x anonymizované rozhodnuti

RozdějovnÍk:
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Města Kunavice, nám. S\/Qbod\/ 361, 586 ů4 KuncMce
IČ C05678?Z, DIČ CZ00567892, bankcwnl spojení KIJ UA. Hradiště, č. ú. 35-660227Ô267/0100
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 57Z 432 723, e-mail: irena.kautna@mesto-kunwice.cz
www.m esto-kun Qvice. cz

