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Koutná Irena
FW: Žádost o informace dle zák Č. 106/1999 Sb

STAVEBNÍ ÚŘAD

,

Vážení,

,,,,, ,::',:'
č. j.gyu_

Přílohy _ _ _ _

_________

obracím se na Vás v zastoupeni spolku Záraza, z.s. se sídlem Podolí188, 686 04 Podolí, lČ 051 32 835.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádá spolek Záraza, z.s. Váš úřad o zaslánItěchto informací:
l) kolik staveb plotů stavební úřad Kunovice povolil od okamžiku vedeni stavebního úřadu Ing. Radkem Horáčkem
takových, jejichž konstrukce je navržena z ocelových žíhaných svislých prutů čtyřúheInIkového průřezu
nezaoblených hran s roztečí těchto prutů mezi sebou právě a pouze 14 cm, které dále (ploty) splňují podmínku, že
v dokumentaci předložené ke schválenIstavebnhnu úřadu nebo v reakcích účastníků řIzenI k předmětnému plotu
jsou uvedeny písemné dokumenty vydané třetím subjektem dokládajÍcÍ, že v lokalitě, ve které je vždy stavba
plotu navrhována, se výskytuje ve vzdálenosti do 50 m od stavby plotu množství srnčí zvěře, jejíž trvalý výskyt je
ve spise zdokumentován konkrétními pobytovými znaky (lože, hrabánky, ochozy apod.)
2) kolik staveb plotů od okamžiku, kdy stavební úřad Kunovice vede Ing. Radek Horáček, povolil stavební úřad
takových, které byly v žádosti stavebníka uvedeny jako samostatné liniové stavby nenavazujÍcÍ dle projektové
dokumentace na jiné Částiop|ocenia netvořÍcÍsvým průběhem uzavřenou křivku, a přesto jako soubor několika
samostatných staveb zajišťujÍcÍ oploceni jednoho funkčního celku pozemku/pozemků.
3) kolik staveb plotů, jichž se týká charakteristika uvedená v bodech l) a 2), povoloval stavební úřad v obci Podolí.
4) kolik pozemních staveb povolil stavební úřad (v období od nástupu Ing. Radka Horáčka jako vedoucího stavebního
úřadu Kunovice dosud) takových, kde součástí žádosti, již se rozhodnutí povo|ujÍcÍ stavbu týká, ani v den nabyti
právni moci tohoto rozhodnutí (stavebního povoleni) nebylo ani technické řešeni ani schválená projektová
dokumentace odvodu odpadních vod (splaškových a dešťových) a kde stavebnímu úřadu ke kladnému posouzeni
žádosti stavebníka postačovalo pouze územní řIzeni týkajÍcÍ se (budoucí a dosud nepovolené) kanalizace včetně
objektu ČOV. u všech takovýchto staveb žádáme uvést zdůvodnění, proč k takovém uto postupu stavební úřad
přistoupil a na základě kterých ustanoveni stavebního zákona (v aktuální znění dle posuzovaného případu) tak učinil.

Za spolek Záraza, z.s. s úctou a poděkováním
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