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Kunovice 3. února 2020

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

, nar.
.

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
28.01.2020 žádost žadatele
, nar.:
, bytem:
, o poskytnutí informace:
l.

kdy se záležitostI týkajIcI se zpevněné plochy v sousedství RD č. p.
zabývat; kdy a jakou formou dostanu vyrozumění o rozhodnutí;

v obci

, bude úřad

||.

kdo nese finanční, občansko-právni a ostatní zodpovědnost za případné škody na zdraví, životě,
či majetku, do doby, než dojde ve věci k usnesenia rozhodnutí.

Městský úřad Kunovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen stavební úřad)
příslušný podle ust. § 13 odst. 1pIsm. 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:
ad l.) stavební úřad obdržel dne 16.12.2019 podnět Krajského ředitelství policie Zlínského kraje
na stavbu zpevněné plochy před RD č. p.
, na základě, kterého nařídil opatřením
ze dne 09.01.2020 provedeni kontrolnI prohlídky na den 30.01.2020; dále bude stavební
úřad postupovat v souladu se stavebním zákonem.
ad 11.) na tento dotaz nemůže stavební úřad odpovědět, neboť je velice obecný a nejsou z něj
rozpoznatelné konkrétni požadavky týkajIcI se působnosti obecného stavebního úřadu.
V souvislosti s dotazem č. l se stavební úřad domnívá, Že tento dotaz se týká provozu na
pozemních komunikacích, k němuž stavební úřad není věcně příslušný
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Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad
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Doručí se:
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