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SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí informace
Městský úřad Kunovice, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. l zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lnfZ) obdržel dne
14.06.2020 žádost žadatele .
,
,
, nar.
, bytem Podolí č. p.
,
686 04 Kunovice, o poskytnutí informace:
"

kdy a jakým způsobem bylo oplocení pozemku p. č. 916/97 a část pozemku p. č. 916/110
stavebně povoleno; pokud takové povoleni bylo vydáno, Žádáme o jeho kopii.

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:
" stavební úřad neeviduje ve své archivní dokumentaci (od roku 1993, kdy stavební úřad
Kunovice vznikl rozhodnuti ani jiné opatření podle stavebního zákona pro stavbu opbcení na
spoleČné hranici pozemků p. č. 916/97 a p. č. 4278 v katastrálním území Podoli nad Olšavou;
Vzhledem k tomu, že stavební úřad ve své archivní dokumentaci žádné opatřeni podle stavebního
zákona pro stavbu oploceni na pozemku p. č. 916/97 v katastrálním území Podolí nad Olšavou
neeviduje, nezná tedy vámi požadované informace, kdo a kdy stavbu provedl.
Stavební úřad k předmětnému podotýká, že neexistence takového povolenI v jeho evidenci
neznamená vždy, že se musí jednat o nelegálM stavbu, zejména pak také s ohledem na skutečnost,
že v obci Podolí působila do 31.12.2006 stavební komise Obecního úřadu Podolí, která byla věcně
příslušná k povolováni drobných staveb. Nelze pak opomenout možnost, Že tuto stavbu mohla
řešit právě ona, protože stavba oplocení dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se považovala za drobnou stavbu.
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" stavba oplocení na jihozápadní a severozápadní hranici pozemku p. č. 916/110 v katastrálním
území Podolí nad Olšavou byla povolena rozhodnutím o dodatečném povoleni dokončené
stavby ,,Garáž u RD č. p. 215" dne 15.06.2018 pod č. j. STU/3614-17/KOU/SZ/441-2017, které
Vám poskytujeme v příloze tohoto sděleni.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stauebni úřad
nám. Svobody 361
686 04 K(JNOVICE
-8.2-

lĽÔ
Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad

otisk úředního razítka

Příloha
" rozhodnutí o dodatečném povolení dokončené stavby ze dne 15.06.2018
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