F.'l

'"jj'j" Městs(ý úřad Kunovice
·L

b

oclbor stavební úřad
Č. j.: STU/6710-19/KOU/ SZ /4-2019

Kunovice 20, prosince 2019

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

.

, lČ

. .
L

zast.

.

,

.

. .

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
16.12,2019 žádost žadatele
, lČ
, se sídlem:
,
, zast.
.
Moravou o poskytnutí informace:

, nar.

,

Č. p.

,

l.

kolik stavebních řízenío dodatečném povolenístavby stavební úřad zahájil od okamžiku, kdy byl
pan
.
jmenován do funkce vedoucího stavebního úřadu;

II.

kolik takových případů bylo pravomocně ukončeno a kdy, současně s informací, kdy každé
konkrétní řízení bylo zahájeno;

lil. kolikrát bylo řízení ukončeno nařízením o odstraněnístavby;
lV. kolik případů vede náš stavební úřad ke dni 11.12.2019 jako doposud neukončených a kdy byla
tato řIzenI zahájena;
V.

zda je nebo bylo vedeno řízení, které odpovídá požadavku
, aby bylo informováno
o zahájení některých řízení přesně specifikovaných v žádosti, a o kterém doposud nebyl
informován.

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:
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ad l až lV.) K předmětným požadavkům uvedených v jednotlivých bodech l. až lV. stavební úřad
přikládá Žadateli v příloze tabulku, ve které je uveden přehled řIzení o dodatečném
povolenI stavby z jednotlivých let (od července 2010) týkajIcI se, jejich data zahájení,
data dokončení, počet nařízení odstraněníči počet neukončených řízení.
ad V.) k předmětnému dotazu stavební úřad uvádí, Že od července roku 2016 až do konce roku
2017 nebylo vedeno žádné řizenI, které by odpovídalo specifikaci uvedené v žádosti Vašeho
spolku, a o kterém by měl být váš spolek informován.
S ohledem na novelu stavebního zákona platnou od 01.01.2018, kdy bylo zrušeno písmeno
C) v ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, dle kterého byly do té doby účastníky územního
řízení i osoby, o kterých tak stanovil jiný zvláštní předpis, ztratil Váš
postaveni
účastníka řIzeni. V období od ledna 2018 doposud stavební úřad vedl pouze řIzeni, u
kterých orgán ochrany přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku uvedl, Že k záměru
nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínek. Z tohoto důvodu nebyl doposud Váš
o Žádném řIzenI informován, resp. řIzenI specifikována ve Vaší žádosti nebyla od
ledna 2018 stavebním úřadem vedena.

MĚSTSXÝ ÚŘAD
stauební úřad
náni. Svobody 361
686 04 KtjNO\'tCE

,n

Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad

-8.2-

Příloha:
" souhrnná tabulka řízení o dodatečném povolenIstaveb od 07/2010 do 11.12.2019
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Souhrn řízení o dodatečné povolení stavby od 07/2010 do 11.12.2019
2010

2011

zah. celkem
datum záh.

zah. celkem
datum zah.

7
26,07.2010

prav. ukončeno
datum ukončení

30,08.2010
!2,10.2010
25,11.2010
26,11.2010
26.11.2010

16.11.2010
09.03.2011
15.02.2011
29.05,2012
08.03,2011

09.12.2010

08.02.2011

6
07.01.2011

prav. ukončeno
datum ukončení

02.06,2011
22.06,2011
25.07.2011
26.07,2011
31.08.2011
2012

2013

zah. celkem
datuni záh.

zah. celkem
datum zah.

7
07.03.2012

2015

záh. celkem
datum záh.

zah. celkem
datum zah.

5
16.03,2011
13.12,2012
11.11,2011
31.08.2011
21.09.2011
neukončeno

prav. ukončeno
datum ukončení

7
28.08.2012

30.04.2012
30.05.2012
08,11.2012
21,12.2012

12.05.2012
02,02.2013
27,04.2013
11,06.2014

21,12.2012
21,12,2012

23,08.2018
í7,08.2013

2
28.05.2013

prav. ukončeno
datum ukončení

20.12.2013
2014

7
12.05.2012

8
10.02.2014

2
30.07.2013
23.04,2014

prav, ukončeno
datum ukončení

8
08.05,2014

10.04.2014
27.05.2014
20,08.2014

24.07.2014
24.07.2014
30.10.2014

20.08.2014
22.09.2014
23.10.2014
12.11.2014

30,12.2014
12.12.2015
19.12.2014
03.02.2014

22
11.02,2015

na řízeM odst. 2014

prav. ukončeno
datum ukončení

22
03,06.2015

27.04,2015

15.09.2016

nařízeni odst. 2018

27.04,2015
27.04.2015
27.04,2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27,04.2015
27.04.2015
27.04,2015
27.04,2015
27.07,2015
28.08.2015

16.09.2016
15.09.2016
17.(19.2016
17.09.2016
17.09.2016
16.09,2016
17.09,2016
17.09.2016
15.09.2016
15.09.2016
17,09.2016
12,02.2016
31,10.2015

nařÍzení odst.
nařÍzeni odst.
nařize ni odst.
nařize ni odst.
nařízení odst.
nařízenI odst.
nařízení odst.
nařízení odst,
nařízení odst,
nařízeni odst,
nařÍzeníodst,

17.09.2015
19.10.2015
23,11.2015
30.11.2015
07.12.2015
07.12.2015

17,08.2016
10,02.2016
08,08.2017
05.10,2016
01.06,2016
01.06.20í6

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

15,12.2015
2016

2017

2018

záh. celkem
datum zah.

zah. celkem
datum zah.

záh. celkem
datum záh.

9
08.02,2016

04,05,2016
prav. ukončeno
datum ukončení

07.07,2016
26.07,2016

20.12.2018
26,11.2016

30.08.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.20í6
02.09.2016
26.10,2016

27,01.2017
23,02.2017
23.02.2017
23.02.2017
23.02.2017
14.12.2016

19
09.01.2017

prav. ukončeno
datum ukončeni

16.11.2017
31.08.2017
16.12.2017
26,04.20E7
29,03,2017
10,05,2017
05.05.2017
neukončeno
06.09.2017
29.04.2017
06.06.2017
03.05.2018
neukončeno
12,07.2018
07,04.2018

16.10.2017
19.10.2017
15,11.2017

16.05.2018
neukončeno
07.09,2018

8
29.01.2018

prav, ukončeno
datum ukončeni

zah. celkem
datum záh.

15
14.01.2019

103

5
01.05.2018
neukončeno
neukončeno
í8.12.20í8
19.12.2018
12.07,2019
neukončeno
09.08.2019

prav. ukončeno
datum ukončení

21.01.2019
12.02.2019
02.05.2019
20.05.2019
24.05.2019
08.07.2019
08.07,2019
10.07.2019
08.08.2019
15.08.2019
í3,09.2019
01.10,2019
06.11,2019
20.11.2019
celkem

nařízeni odst. 2019

16
08.03.2017

09.01.2017
18,01.2017
19,01.2017
03.02.2017
03.02.2017
13.02.2017
20.02.2017
20.02.2017
20.02.2017
20.02.2017
30.03.2017
26,04.2017
12.05.2017
10.07,2017
20.09,2017

09.05.2018
07.09.2018
03.10.2018
03.10.2018
30,10.2018
10.12.2018
21.12.2018
2019

9
09.07.2016

6
21.02.2019
30,10.2019
13.07.2019
neukončeno
27.07.2019
24.07.2019
neukončeno
neukončeno
neukončeno
neukončeno
neukončeno
11.10.2019
neukončeno
neukončeno
neukončeno

celkem

87

14

