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Kunovice 15. března 2019

Č. j.: STU/1279-19/KOU/ SZ /4-2019
Oprávněná úřední osoba: Irena Koutná,
tel. 572 432 727, tel, 572 432 728
e-mail: irena,koutna@mesto-kunovice,cz

SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí 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 lnfZ) obdržel dne
11,03,2019 žádost žadatele
nar.
, bytem:
č,
p.

o poskytnutí informace:
zda bylo vydáno našim správním úřadem rozhodnutí o umIstěnl- vodního díla {pravděpodobně
vodní nádrže) na pozemku p, č.
k, ú. Podolí nad Olšavou, případně jiné rozhodnuti
směřující k urMstěnítéto stavby a poskytnuti anonymizovaného vyhotovenltohoto rozhodnutí.

Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle ust. § 13
odst, 1 písm, e) zákona č, 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve zněnÍpozdějšich předpisů (dále jen stavebnízákon), Vám poskytuje tyto informace:
'J MěÚ Kunovice, odbor stavební úřad vydal dne 23,03,2009 pod č. j, STU/1643-09/224-2009/KOU
územní souhlas, kterým v souladu s ust. § 96 stavebního zákona povolil umístěni stavby ,,Zděná
zIdka, sklep s nadstřešenou pergolou a vodní nádrž u RD č, p.
v Podolí" na pozemcích p,
č,
v katastrálním území Podolí nad Olšavou,

,,, )?
,:")
ílú' j "
361

ť)á
Š "

lř

í

Město Kunovice, nám. svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovMspojenl Kb Uh. Hradiště, č, ú, 35-6602270267/0100
tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, fax 572 432 723, e-nialh |rena.koljtna@me$to-kllnovice,cz
www.mesto-kunovlce,cz

Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad
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Příloha:
" anonymizovaný územní souhlas

Rozdělovník:

Město Kunovice, nám, Svobody 361, 686 04 Kunovice
lČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovnÍspQjenÍ KB Uh. Hradlště, č, ú, 35-6602270267/0100
tel. 572 432 727 -8, mobll724 536 627, fax 572 432 723, e-mail: irena.koutna@mesto-kunovjce,cz
www,mesto-kunovľce,cz

