Městský úřad Kunovice
odbor stavební úřad
Č. j.: STU/1382-20/KOU/ SZ /17-2020

Kunovice 23. března 2020

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

, nar.
č. p.

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 lnfZ) obdržel dne
16.03.2020 žádost žadatele
, nar.
, bytem:
č. p.
,
,
o poskytnutí informace:
l,

kdy a pro jaký účel užÍvání bylo vydáno stavební povolenI na realizaci půdní vestavby v objektu
Č. p. 843 na pozemku p. Č. 1230/1 k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště;

||.

zda byla realizována půdní vestavba v objektu č. p. 843 na pozemku p. č. 1230/1 k. ú. Kunovice
u Uherského Hradiště řádně a v souladu s legislativou dokončena vC. vydání kolaudačního
rozhodnuti ze strany příslušného stavebního úřadu;

Ill. v případě, Že pro realizovanou vestavbu v rámci objektu č. p. 843 na pozemku p. Č. 1230/1 k.
ú. Kunovice u Uherského Hradiště nebylo doposud vydáno pravomocné kolaudační rozhodnuti,
zda bylo povoleno její dočasné užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
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:
ad l.)-

pro objekt č. p. 843 na pozemku p. č. 1230/1 k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště bylo
stavebním úřadem vydáno stavební povolenI dne 21.12.2005 pro stavbu ,,Půdní vestavba
budovy Č. p. 843, 3 bytové jednotky, vytápěni bytů plynovým kotlem";

ad ii.) -

jedná se stále o rozestavěnou stavbu, pro kterou doposud nevydal stavební úřad
kolaudační rozhodnutí; stavebnímu úřadu není znám průběh stavebních prací na
předmětné stavbě;
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ad Ill.) -
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stavební úřad pro předmětnou stavbu nevydal žádné opatření podle stavebního zákona
pro její dočasné či předčasné užÍváni; v současnosti stavební úřad eviduje žádost o
změnu stavby před jejím dokončením této stavby.

MĚSTSXÝ ÚŘAD
stauební úřad
nám. SvobOdy 361
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Doručí se:

,

č. p.

Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad

,
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