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Ku n o v ic e _______________________ __ _________

odbor stavební úřad
Č. j.: STU/120-21/KOU/ SZ /3-2021

Kunovice 11. ledna 2021

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

, nar.
č. p.
68601 UHERSKÉ HARDIŠTĚ
, nar.

č. p.
68601 UHERSKÉ HARDIŠTĚ
L

oba zast.:

Mgr.

, advokát

č. p.
695 01 HODONÍN

SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí 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
07.01.2021 žádost žadatelů
, nar.
a
,
nar.
, oba bytem:
č. p.
, 686 01 Uherské Hradiště, oba zastoupeni

Mgr.
poskytnutí informace:
B

, advokátkou, se sídlem:

č. p.

, 695 01 Hodonín o

kým a kdy byla stavba bez čp/če na pozemku p. č. 2397/4 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště
povolena k užívání a dále doručení rozhodnutí či opatření příslušného orgánu státní správy,
kterým bylo povoleno užívání uvedené stavby.

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) rozhodnutí ani jiné opatření podle stavebního zákona pro povolení stavby na
pozemku p. č. 2397/4 k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště, která byla pravděpodobně
postavena v průběhu 70 až 80 let společně s fotbalovým stadionem a užívána jako časomíra.
Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovní spojení KB Uh. Hradiště, č. ú. 35-6602270267/0100

tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, 720 992 948, fax 572 432 723, e-mail: irena.koutna@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz
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Stavební úřad dohledal stavební povolení a kolaudační rozhodnutí z r. 2001 na základě, kterých
byla budova časomíry stavebně upravena na kanceláře a dva pokoje se soc. zázemím a následně
dána takto do užívání. V roce 2005 byla na budově provedena změna užívání, kdy I. NP mělo být
užíváno jako kancelář, kuchyňka a zázemí fotbalového klubu a prostory II. NP k odpočinku
fotbalistů.
V příloze tohoto dopisu zasíláme kopie vydaných rozhodnutí týkající se předmětné stavby.

nám.

Ing. Radek Horáček
vedoucí odboru stavební úřad

-8.1- ’

otisk úředního razítka

Přílohy:
n kopie stavebního povolení ze dne 13.07.2001
D kopie kolaudačního rozhodnutí ze dne 19.09.2001
■ rozhodnutí o změně užívání stavby ze dne 16.06.2005

Doručí se:

Mgr.

,

č. p.

, 695 01 Hodonín, DS: PFO ADVOK,

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovní spojení KB Uh. Hradiště, č. ú. 35-6602270267/0100

tel. 572 432 727 - 8, mobil 724 536 627, 720 992 948, fax 572 432 723, e-mail: irena.koutna@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz

MESTSKY

ÚRAD KUNOVICE - STAVEBNÍ ÚRAD
V Kunovicích
dne : 13.7.2001
Vyřizuje: Koutná

C. j . :S 57/01/B1

Titl.:

686 04

Fotbalový klub Kunovice

Kunovice

Toto rozhodnutí nabyto F*™ ww
J?, r. a
dno ..... ..............................
7 /
ÚŘAD KUNTAf-lw /

Z •<....

dne

STAVEBNÍ
POVOLENÍ
sloučené s
územním rozhodnutím
Odbor
výstavby
a
územního plánováni Městského
Kunovicích řjako příslušný stavební úřad dle § 117
zákona
č. 50/7 6 Sb.zo územním plánování stavebním řádu
( dále jen
stavební zákon)r ve znění j eho pozděj sich předpisů, projednal
podle § 37 a § 62 stavebního zákona a vyhl.č.137/98 Sb.,o
obecných technických požadavcích na výstavbu žádost Fotbalového
klubu Kunovice zastoupeného jednateli panem
a
ze dne 18.6.2001 o vydáni stavebního
povolení sloučeného s územním rozhodnutím pro stavbu

,i Stavební úpravy sportovního areálu -- oprava bývalé časomíry na
kanceláře, sklad a 2 pokoje vč.soc.zařízení, osazení montovaných
buněk WAREX
na zpevněnou plochu
za
tribunou
a přístavba
vnitřního bazénu k hlavní tribuně" v Kunovicích

na pozemku p.č. 2397/3,2397/4

(zast.plocha)

v kat.území Kunovice u Uh.Hradiště.
Souhlas s odnětím půdy ze ZPF nebyl vydán ,pozemek je v
zastavěné části obce a veden jako zast. plocha .
Doklad o vlastnictví nemovitosti byl doložen ověřenou kopií
výpisu z katastru nemovitostí LV č.10001 ze dne 26.1.2001 ,
nájemní smlouvy s vlastníkem ze dne 20.1.2000 a souhlasem se
stavbou ze dne 10.7.2001.
.
Územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu nebylo vydáno.Dne
13.6.2001 bylo územní řízení sloučeno se stavebním řízením.

Odbor
výstavby . a územního
plánování
Městského
úřadu
Kunovicích , jako - příslušný stavební úřad podle § 39 a §
citovaného stavebního zákona předmětnou výše uvedenou stavbu

povoluj Q.

v
66

Stavební náklady
Projektant

:Ing

cca 1.000.000,-Kč

,

14.Stavebník,oprávnená osoba či organizace provádějící stavbu
jsou povinni:
.
a)umožnit orgánům stavebního dohledu vstupovat na staveniště a
do stavby
b)dodržovat stanovené požadavky dotčených orgánů státní správy
a správců inž. sítí , pokud jsou pro předmětnou stavbu
stanoveny
,
c)na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny
doklady ,
týkající se prováděné stavby
d)stavebník nebo zhotovitel díla je povinen vést na stavbě
stavební
deník,
kterýmusí
pravidelně
dopisovat a
spolupodepisovat se stavebním dozorem nad realizací stavby
e)veškeré změny na stavbě opodle vydaného stavebního povolení
a ověřené dokumentace mohou být prováděny pouze na základě
nového rozhodnutí stavebního úřadu
f)ke kolaudaci
si stavebník připraví zakreslení
skutečného
provedení stavby , veškeré revizní zprávy , případně
geom.
zaměření stavby, pokud dochází ke změně půdorysných rozměrů
obj ektu.
15.Námitky účastníků řízení : nebyly vzneseny.
16.Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude
právní moci, které
bude vyznačeno na
rozhodnutí
po
uplynutí
zákonem
stanovené doby
a
po
j eho předložení
stavebníkem.

17.Vytýčení stavby musí být provedeno autorizovaným geodetem a
vytyčovací schema bude předloženo s geometrickým plánem při
kolaudaci stavby.
18.Stavební povolení pozbývá platnosti , jestliže stavba nebyla
zahájena do
dvou let ode dne , kdy stavební povolení nabylo
právní moci.

19.Případné škody způsobené na okolních nemovitostech prováděnou'
stavbou,budou neprodleně odstraněny a uhrazeny stavebníkem.
Při nutnosti vstupu na cizí pozemek bude vstup předem
projednán s majitelem nebo uživatelem pozemku . Vstup na
pozemek musí majitel nebo uživatel po dobu nezbytně nutnou
tolerovat.
20.Při
stavbě
budou
dodržena
Sb. , upravující požadavky
na
staveb.
,

ustanovení
vyhl.č.137/98
obecně technické požadavky

21.Stavební úřad nařizuje po provedení stavby kolaudaci stavby.
0 kolaudaci požádá stavebník písemně.

-2Předmětnou stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 2257/4, 2397/11,
2397/1,2397/2,2257/10,2336/2,2338/2,2340/2,2342/2,2345/2,2347/2,
2349/6,2347/3,2397/5,2397/6,2397/7,2397/18
v k.ú.
Kunovice
U
Uh.Hradiště.

Pro umístěni a provedení navrhované stavby se stanoví tyto
návazné podmínky:.
1 .Umístění předmětné stavby bude
v
plném
rozsahu provedeno
dle Uvěřené'dokumentace, v řízení - v.č.02 - situace v M 1:500.

2 . Stavební
čára
stavebních úprav není stanovena. Jedná se o
stavební úpravy stávající budovy ,umístění buněk
a přístavba
k hlavní tribudě uvnitř uzavřeného sportovního areálu.
3 .Buňky budou
typové
od
fy
střechou.Přístavba bude mít
stávající pultovou střechu.

WAREX,s.r.o.Kunovice
s
rovnou
střechu pultovou,
časomíra má

4.Komunikačně
jsou
stavby
napojeny
na
stávající
komunikaci ul.Panská v Kunovicích přes areál.

místní

5.Půdorysný rozměr přístavby k tribuně bude max.5,85x6,70m,buňky
budou o rozměru 6,055 x 2,435 m.
6.Splaškové vody ze
staveb budou svodeny přes předčistící
zažízení do kanalizační přípojky.Dešťové vody
budou
svedeny
přípojkou do stávající dešťové kanalizace .

7 .Napojení staveb na zdroj pitné vody bude proveden na stávající
rozvody vody v areálu.
8 .Stavby budou

napojeny na stávající rozvody plynu .

9.Vytápění buněk bude provedeno elektrickým
přímotopným
. radiátorem.Přístavba bazénu a stavební' úpravy časomíry budou
vytápěny rozšířením rozvodu plynu popř.el.přímotopy.
10.Stavby
areálu.

budou

napojeny

11. Připojení stavby
provedeno .

na

na

stávající

rozvody

telekomunikační

zařízení

12.Velikost stavebního pozemku není stanovena.
13.Stavba bude dokončena :

do 31.7.2003

Odborné vedení- realizace stavby bude provádět :
autorizovaná osoba dodatvatelské firmy
Stavba bude prováděna :

elektro

dodavatelsky dle výběru

NN

v

nebude

-4-

22.Stavba je navržena jako stavba trvalá.

.

23.Ke stavbě se vyjádřili správci inž. šiti a DOSS, jejichž
.stanoviska byla kladná:
- HZS -Zlín.kraje, ÚO Uh.Hradiště ze dne 15.5.2001
- Okr.hygienik Uh.Hradiště ze dne 12.6.2001
Odůvodnění

Dne 11.6.2001 navrhovatel Fotbalový klub Kunovice zastoupený
svými jednateli
'
~
~
podal na odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v
Kunovicích, j ako příslušného stavebního úřadu žádost o vydání
územního rozhodnutí pro stavbu „ Stavební úpravy časomíry,
přístavba
bazénku
,a
ozasení
mobilních
buněk"
v
prostoru'
sportovního areálu v ■ Kunovicích. Dne 14.6.2001 stavební úřad
oznámil navrhovateli, že lze řízení sloučit se stavebním .
Navrhovatel dne 18.6.2001 podal na odbor výstavby a územního
plánování Městského
úřadu v Kunovicích
žádost
o
vydání
stavebního povolení sloučeného s územním řízením pro předmětnou
stavbu.
Tentýž den pod č.j.S 50/01/B1 podle §
32
odst.3
stavebního zákona sloučil řízení pro předmětnou stavbu a podle §
36 odst.1 a § 61 odst.1 stavebního zákona
písemně oznámil
zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
státní správy, a jelikož předložený návrh poskytoval dostatečné
podklady pro posouzení
a vydání
rozhodnutí,
stavební
úřad
nenařídil místní šetření s ústním projednáním v souladu s § 36
odst.2
a
§
61
odst.2' stavebního
zákona
.Pro
doplnění
prováděného řízení, případně podání námitek stanovil stavební
úřad dobu 15-ti dnů od doručení oznámení zaháj eného řízení.
Zárověň vyzval stavebníka k doložení souhlasu vlastníka pozemku
se stavbou.Tento souhlas byl doložen 11.7.2001.
S ohledem na to,
že nikdo z dalších účastníků řízení
v
prováděném řízení nepodal námitku a dále ani jinak řízení
nedoplnil
,
byla předložená
žádost
zkoumána
z
hledisek
uvedených v §§ 37 a 62 stavebního zákona . Bylo zjištěno, že
umístěním
a
uskutečněním
stavby
nej sou
ohroženy
zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení,stavba je
v souladu se schváleným územním
plánem obce. Stavební úřad MU v Kunovicích posoudil v prováděném
řízení předložený návrh vč.
doložených stanovisek účastníků
řízení
jednotlivě i
ve vzájemných souvislostech a
vydal
rozhodnutí
tak,
jak
je
uvedeno ve výrokové
části
tohoto
rozhodnutí.S
ohledem na
charakter stavby nebyly požadovány
stanoviska správců inž.sítí .
Okruh účastníků řízení byl omezen na majitele pozemku s ohledem
na to, že stavby jsou navrženy v uzavřeném areálu a jejich
realizováním
nedojde
k
dotčení
či
omezení
práv
majitelů
sousedních pozemků a nemovitostí.

-5Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni do 15-ti dnů ode
dne jeho doručeni k Okresnímu úřadu v Uh.Hradišti - referátu
regionálního rozvoje podáním u stavebního úřadu v Kunovicích.

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č.368/92 Sb.,ve znění
novel a doplňků, položka 16 odst.l písm.h) ve výši 1000,-Kč a
byl zaplacen dne 13.7.2001.

Po nabytí právní mocí
tohoto
rozhodnutí
předána ověřená projektová dokumentace.

Rozdělovník:

FotbaloVV

klub

Knnnwire

f

Město Kunovice
’
MU Kunovice, stavební úřad

dále na vědomí:
Okr.Hygienik Uh.Hradiště
HZS Zlínského kraje, ÚO Uh.Hradiště M
OkÚ Uh.Hradiště- RRR

bude

stavebníkovi

MĚSTSKÝ
Čľj.:K

ÚRAD

KUNOVICE - STAVEBNÍ ÚRAD

59/01/Bl

Kunovice
dne : 12.9.2001
Vyřizuje: Koutná

Toto rozhodnut nabylo právní moss

Titi.:

Fotbalový klub

GřiS

' ‘

7

‘-'y“

............................

ÚŘAD

4 . ■ J'
í Hl ri
................ . ............................... rys'................ * V

Kunovice
686 04
.

,

//V. (zř‘;Ý
'■
Aů-d > Z/\

KOLAUDAČNÍ
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■
■
v oj
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřáduUZ-v
návrh
na
provedení
Kunovicích
obdržel , dne
27.8 2001
í
úpravy
sportovního
areálu kolaudačního řízení pro stavebi
oprava
bývalé
časomíry
na
knaceláře
a
dva
pokoje
vč.soc. zařízení f osazení tří typových mobilních buněk WAREX (
soc.zařízení pro veřejnoust, dvě šastny pro hráče) na zpevněnou
plochu za tribunou a přístavba vnitřního bazénku k hlavní
tribuně"
v
Kunovicích
na
pozemku
p, o,2397/3f 2397/4
v
k.ú.Kunovice u Uh,Hradiště podaný Fotbalovým klubem Kunovice
zastoupeným
’
.
'

Pro předmětné stavební úpravy bylo vydáno stavební povolení
stavebním úřadem MÚ Kunovice dne 13.7.2001 pod č.j.S 57/01/B1,
které nabylo právní moci dne 30.7.2001.
■
Po přezkoumání Vašeho návrhu
a na základě výsledku místního
šetření spojeného s ústním proj ednáním odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu v Kunovicích f jako příslušný stavební
úřad
podle § 117 T § 81 odst. 4, § 82 ■ odst. 1 zákona č. 50/1976
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon úplné znění vyhlášeno pod č.109/2001 Sb.), ve znění jeho
pozdějších předpisů - úplné znění vyhlášeno pod č.109/2001 Sb. a
§ 34 odst.l vyhl.č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona

povoluj e
stavby:

užívání

„ Stavebních úprav sportovního areálu" v

na pozemku par.č. .2397/3,2397/4

v kat.území Kunovice u Uh.Hradiště.

Kunovicích

Stavba obsahuje:
- v budove bývalé časomíry: přízemí ~ soc.zařízení, kuchynka r
kancelář a sklad nářadí
II. NP - kuchynkarsoc.zařízení,dva pokojerpředsíň
tři
kusy mobilních buněk
:jedna
jako
soc.zařízení
pro
veřejnost (ženy ^muží)z dvě jako šatny pro hráče
dva bazénky se sprchami
.

Pro užívání staveb ■ odbor výstavby a územního plánování
Městského
úřadu
v
Kunovicích
stanoví
dle
§
82
odst.2
stavebního zákona a § 34 odst.2 vyhl.č.132/98 Sb, tyto podmínky:
-

~
-

-

stavba
a její
zařízení musí být užíváno
jen pro
účel
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí
každá změna užívání může být prováděna pouze na základě
vydaného rozhodnutí stavebním úřadem .
po celou dobu trvání stavby bude stavba a její zařízení řádně
udržováno
po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dnů ode dne doručení
tohoto
rozhodnutí
si
stavebník
zajistí
vyznačení nabytí
právní moci rozhodnutí u stavebního úřadu v Kunovicích (pokud
nebude po vzdání práva odvolání učiněno v jiném termínu)
stavba je stavbou trvalou.
stavbě nebylo přiděleno č.p. ani evidenční.

zjištěny
žádné závady a
Při
kolaudačním řízení nebyly
trvalého
a bezpečného
nedodělky bránící
uvedení
stavby do
uvedení
stavby
užívání
(provozu).Drobné nedodělky nebránící
nebyly zjištěny.

V kolaudačním řízení (při místním šetření,uvedeno v zápise)se
kladně vyjádřili bez připomínek dotčené orgány státní správy (
Okr.hygienik Uh.Hradiště a HZS Zlínského kraje,ÚO Uh.Hradiště) ,

Odůvodnění

Kolaudační řízení na stavbu „stavební úpravy sportovního
areálu - oprava bývalé časomíry na knaceláře a dva pokoje
vč.soc.zařízení, osazení tří typových mobilních buněk WAREX (
soc.zařízení pro veřejnoust,dvě šastny pro hráče) na zpevněnou
plochu za tribunou a přístavba vnitřního bazénku k hlavní
tribuně11'1
v Kunovicích
,
na pozemku p. č.2397/3,2397/4
v
k.ú.Kunovice u Uh.Hradí stě bylo zahájeno na základě žádosti
stavebníka
Forbalového
klubu . Kunovice
zastoupeného
jeho
jednateli
1 "
ze dne
27.8.2001.
Dne 27.8.2001 bylo
písemné oznámení o zahájení kolaudačního
řízení č.j.K 59/01/Bl, kterým bylo současně nařízeno místní
šetření s ústním projednáním na den 11.9.2001, zasláno všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánů státní správy.

Při místním šetřeni a ústním projednání nebyly zj ištěny
závady
a nedodělkyz které by bránily
uvedení stavby do trvalého
užívání
.Rovněž
nebyly
zjištěny
žádné
závady
a
nedoděky
nebránící v uvedení stavby do trvalého provozu. "
'
S ohledem na výsledek místního šetření a kladných stanovisek
dotčených orgánů státní správy vydal stavební úřad rozhodnutí o
uvedení stavby do trvalého provozu.
'
'
Okruh účastníků
řízení byl stanoven na stavebníka a vlastníka
pozemku, tak jak je uvedeno ve stavebním zákoně s ohledem na to,
že prováděným kolaudačním řízením nejdou dotčena ani omezena
práva případných j iných maj itelů pozemků a vlastníků sousedních
nemovitostí.
Poučení

Proti
tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode
dne doručení tohoto rozhodnutí k referátu regionálního rozvoje
Okresního úřadu v Uh.Hradišti, podáním u stavebního úřadu v
Kunovicích,
Vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
Jan Blažek
v. z.Irena Koutná

Obdrží:

Fotbalový klub Kunovice
Město Kunovice
MÚ Kunovice,stavební úřad
dále na vědomí;
OkÚ Uh.Hradiště - RRR
Okr.hygienik Uh.Hradiště
HZS Zlínského kraje,ÚO Uh.Hradiště
MÚ Kunovice,stavební úřad

MESTSKY ÚRAD KUNOVICE
Odbor stavební úrad

,

náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04

Č.j.: STU/3315-05/498-05/BLA

Kunovice, dne 16. června 2005

Vyřizuje: Jan Blažek
Tel.: 572 432728
e-mail.: jan.blazek@mesto-kunovice. cz
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE

FOTBALOVÝ KLUB KUNOVICE
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ROZHODNUTI
POVOLENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY
Dne 23.5.2005 podal FOTBALOVÝ KLUB KUNOVICE, ul.
686 04
Kunovice návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby: " Stávajícího objektu sloužícího k
příležitostnému ubytování na objekt kanceláří a odpočívámy pro fotbalisty " v areálu fotbalového
hřiště Na Bělince (bývalá časomíra) v Kunovicích na pozemku: parcela č. 2397/4 v katastrálním
území Kunovice u Uherského Hradiště.

Stavební úřad Městského úřadu Kunovice, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 117
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ’’stavební zákon"), návrh projednal a na základě výsledků řízení podle § 85 odst. 1 stavebního
zákona

povoluje.,

.

změnu v užívání stavby " Stávajícího objektu sloužícího k příležitostnému ubytování na objekt
kanceláří a odpočívárny pro fotbalisty " v areálu fotbalového hřiště Na Bělince (bývalá
časomíra) v Kunovicích
na pozemku: parcela č. 2397/4 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště.
.

Pro novy způsob užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
1. I.NP bude užíváno jako kancelář a kuchyňka se soc. zařízením fotbalového klubu

2. Místnost s čerpadlem vody ~ nemění se způsob užívání
3. II.NP původní ubytovací prostory vč. sociálního zařízení budou užívány pouze k odpočinku
fotbalistů

2

Odůvodnění
Dne 23.5.2005 obdržel stavební úřad Městského úřadu Kunovice návrh na povolení změny v
užívání stavby:" Stávajícího objektu sloužícího k příležitostnému ubytování na objekt kanceláří

a odpočívárny pro fotbalisty " v areálu fotbalového hřiště Na Bělince (bývalá časomíra) v
Kunovicích na pozemku: parcela č. 2397/4 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště,
kterou podal FOTBALOVÝ KLUB KUNOVICE, ul
, 686 04 Kunovice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 23.5.2005 oznámil zahájení řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.
.

K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den
3.6.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na změnu užívaní stavby,
projednal jej s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že:
-

na stavbě nebyly provedeny žádné stavební úpravy

-

stavba je v dobrém technickém stavu

- na základě kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy lze souhlasit s předmětnou
změnou užívání.

- kolaudační rozhodnutí pro dosavadní účel užívání stavby vydal stavební úřad Městského úřadu
Kunovice dne 12.9.2001 pod č.j. K 59/01/B1, které nabylo právní moci dne 1.10.2001.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek
rozhodnutí.

Na podkladě výsledků provedeného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že povolenou
změnou v užívání stavby nebudou ohroženy životy ani zdraví osob a nedojde k poškození životního
prostředí ani k narušení jiných veřejných zájmů.
Poučení

. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním
učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Užívat stavbu k novému účelu je možno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Č.j.: STU/3315-05/498-05/BLA

