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Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 5.1.2021 Vaši žádost ve věci poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Po přezkoumání Vaší žádosti sdělujeme: 
Žádáte o informace vztahující se k níže uvedeným pozemkům v k.ú. Ludkovice: 
- kdy a na základě jakého rozhodnuti příslušného správního orgánu bylo povoleno užívání budovy 

č. p. 165 na pozemku parc. č. st. 300 a staveb souvisejících a umístěných na pozemku parc. č. 
2013/2 v k. ú. Ludkovice, včetně stavby oploceni; 

- jakým způsobem je na pozemku parc. č. st. 300 řešeno nakládání s odpadními vodami a kdy a kým 
bylo povoleno; 

- kdy a na základě jakého rozhodnutí příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) byly 
povoleny terénní úpravy na pozemku parc. č. st. 212 a pozemku parc. č. 2000/1 včetně stavby 
opěrné zídky – nenachází se v archívu stavebního úřadu; 

- kdy a na základě jakého rozhodnutí příslušného správního orgánu bylo povoleno odstranění stavby 
č. p. 99, rodinný dům (pozemek parc. č. st. 212); 

- kdy a na základě jakého rozhodnutí příslušného správního orgánu byla povolena stavba umístěná 
na pozemku parc. č. 212, v jakém rozsahu a za jakým účelem; 

- kdy a na základě jakého rozhodnutí příslušného správního orgánu bylo povoleno umístění stavby 
oplocení na pozemku parc. č. 2018/11, parc, č 2638/33, parc. č. 2638/34, parc. č. 2638/32 a parc. 
č. 2001/1 a v jakém rozsahu – nenachází se v archívu stavebního úřadu. 

V této souvislosti také žádáte stavební úřad o poskytnutí příslušných kopií jednotlivých rozhodnutí 
příslušného správního orgánu. 
Stavební úřad Vám tímto zasílá veškeré dokumenty nacházející se v archivu stavebního úřadu, které 
tvoří přílohu tohoto vyjádření. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Hrbáček 
vedoucí stavebního odboru 

 
Příloha: 

- situace rodinného domku na pozemku p.č. 2013/2–z hlediska územního plánu schváleno 
21.6.1972, 

sekretariat
Psací stroj
I/1/2021/24



- územní rozhodnutí ONV v Gottwaldově – odbor výstavby ze dne 22.11.1971, č.j.: Výst.- 2076/71-
ing. T., 

- rozhodnutí o přípustnosti stavby ONV v Gottwaldově – odbor výstavby ze dne 3.7.1972, č.j. Výst. 
– 1842/1972/Dr., 

- rozhodnutí o povolení trvalého užívání stavby vydané Odborem výstavby a územního plánování 
ONV v Gottwaldově ze dne 27.5.1975, pod č.j.: VÚP-2344/1975, 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Luhačovice, ze dne 6.11.2014, spis. zn.: 
MULU16368/2014/27, č.j. MULU 16368/2014/27/ZA,  

- rozhodnutí ze dne 9.9.2011, spis. zn.: 16102/2011//24/Hl, č.j.: 18374/2011/24 včetně situace 
v měř.: 1:300, 

- rozhodnutí – změna územního rozhodnutí a změna stavby před jejím dokončením ze dne 
12.5.2015, spis. zn.: 18015/2014/24, č.j. MULU 7465/2015 včetně koordinační situace v měř.: 
1:250, 

- kolaudační souhlas ze dne 1.6.2015, spis. zn.: 7965/2015//24/Hl, č.j.: MULU 8793/2015, 
- sdělení ze dne 14.11.2017, č.j.: 9175/2017/24/Hl. 
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