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odbor stavební úřad

Č. j.: STU/2602-20/HOR/SZ/17-2020

Kunovice 29. května 2020

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček,
tel.: 572 432 727, tel.: 572 432 728,
e-mail: radek.horace|(@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
25.05.2020 žádost paní
, nar.:
, bytem:
č. p.
,
, o poskytnutí informace:
l.

Od
Vašeho
úřad jsme obdrželi
rozhodnuti o
nařIzení odstranění stavby č.
j. STU/1636-20/HOR/264-2020. Náhodně jsem se doslechla, že proběhlo jednání na místě
předmětné stavby (dle sdělení npor.
. Skutečnost, že toto jednání proběhlo, mi
telefonicky potvrdil místostarosta naší obce
. Proč jsme na toto jednání nebyli přizváni,
když na toto jednání byl pozván pan
a obec Podolí?

||.

Žádám o zas|ánjzápisu a rozhodnutíz tohoto jednání!

Ill. Kdo povolil stavbu před RD č. p.
o půdorysu 10,5 x 4,5 m z betonové dlažby? Na okraji
nového parkoviště totiž zůstaly původní části betonového dlažby - původní stavba tedy nebyla
odstraněna.
lV. Kdo bude nést veškerou odpovědnost za následky havárie, ke které dojde v mé rodině, protože
výjezd od našeho RD je nepřehledný (již od roku 2017) díky bezohlednému parkováni pana
?
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 plánovánia stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vám poskytuje tyto
informace:
ad l.) - na místě stavby zpevněné plochy parkoviště před RD č. p.
v obci Podolí proběhlo pouze
jedno mÍstnÍ ohledání, a to dne 30.01.2020. Toto mÍstnÍ ohledáni proběhlo na základě podnětu
Krajského ředitelství Policie ZlInského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, Dopravního
inspektorátu, ze dne 16.12.2019, kterým bylo požadováno prošetření pravděpodobně neschválené
stavby zpevněné plochy. Po obdržení tohoto podnětu stavební úřad zjistil, že se zpevněná plocha
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před RD č. p.
nachází na pozemcích p. č. st. 304 a p. Č. 3223/35 vše v k. ú. Podolí nad Olšavou.
Proto stavební úřad vydal dne 09.01.2020 opatřeni, kterým vyzval vlastníky předmětných pozemků
k součinnosti při kontrolní prohlídce konané dne 30.01.2020, jejímž účelem bylo zjištěni rozsahu
této zpevněné plochy a opatření důkazů a dalších podkladů pro případné zahájení správního řIzenI.
z tohoto důvodu proběhla předmětná kontrolní prohlídka (místní ohledáni) předmětné zpevněné
plochy dne 30.01.2020 za účasti pana
(vlastník pozemku p. č. st. 304 k. ú. podolI
nad Olšavou) a
paní
(vlastník pozemku p. č. 3223/35 k.
ú. Podolí nad Olšavou).
ad ii.) - žádné rozhodnutí z tohoto jednání neexistuje. Výsledkem tohoto jednání ze dne
30.01.2020 bylo zahájení řIzenI o odstranění předmětné stavby zpevněné plochy. Kopii opisu
protokolu z kontrolnI prohlídky ze dne 30.01.2020 Vám poskytujeme v příloze tohoto sdělení.
ad Ill.) - podle Vašich fotografií přiložených k předmětné žádosti byla na místě původní stavby
zpevněné plochy parkoviště provedena zpevněná plocha ze zatravňovací dlažby zasypaná
štěrkopískem. K tomu může stavební úřad pouze konstatovat, že původní stavba zpevněné plochy
parkoviště byla odstraněna (ověřeno stavebním úřadem dne 17.04.2020). Podle ust. § 80 odst. 3
písm. b) stavebního zákona pak zpevněné plochy o velikosti do 300 m2, které nemají charakter
stavby zpevněné plochy, nevyžadují žádné povoleni. Zpevněné plochy z vegetační (zatravňovací)
dlažby pak stavební úřad Kunovice nepovažuje za stavbu zpevněné plochy, protože nevzniká
stavební ani montážnÍtechno|ogií.
ad lV). - odpovědnost bude vždy na řidiči motorového vozidla. Podle ust. § 23 odst. 2 zákona
č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, je stanoveno: ,,vyžaduji-li to okolnosti,
zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí
způsobilé a náležitě poučené osoby."
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Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad

Příloha
"

kopie opisu protokolu z kontrolnI prohlídky stavby ze dne 30.01.2020

Doručí se
,

č.p.

,
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