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Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 2.9.2021 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 poskytnutí informací vztahujících se k objektu č.p. 69 umístěného na pozemku st.pl. 117 k.ú. 
Biskupice u Luhačovic. 
1. Žádost je směřována k informaci změny stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 

69 Biskupice u Luhačovic, umístěné na pozemku st.pl. 117 a staveb souvisejících na pozemcích 
parc.č. 965/3 a 965/4 v k.ú. Biskupice u Luhačovic.  
Stavební úřad sděluje, že dne 28.7.2021 byla podána žádost o vydání společného povolení na 
stavbu „Přístavba administrativní budovy, Biskupice“ na pozemcích st. p. 117 a parc.č. 965/3, 965/4 
v katastrálním území Biskupice u Luhačovic. K žádosti byla přiložena spisová část obsahující 
stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců sítí či jiných účastníků řízení a projektová 
dokumentace stavby, z které je patrný stávající i navrhovaný stav stavby. Oznámením ze dne 
31.8.2021 oznámil stavební úřad všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného 
řízení. Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání upustit, protože mu byly dobře známy 
poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a 
stanovení podmínek k jeho provádění. V oznámení zahájení společného řízení mohli dotčené orgány 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 
Dne 16.9.2021 vzal žadatel svou žádost zpět a upouští od záměru. Na tomto základě bude 
stavební úřad dále postupovat v souladu s § 66 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád). 

2. Výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy železniční tratě č. 341 Újezdec u 
Luhačovic – Luhačovice. Ke stavbě „Přístavba administrativní budovy, Biskupice“ bylo vydáno 
souhlasné závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 19.8.2021 a souhrnné stanovisko Správy 
železnic, státní organizace ze dne 23.7.2021. Dále bylo vydáno koordinované závazné stanovisko 
Městského úřadu Luhačovice ze dne 9.6.2021, jehož součástí je i stanovisko odboru stavebního, 
oddělení územního plánování. Stavební úřad dále dodává, že tato stanoviska jsou součástí spisu 
stavby, od které stavebník upouští. V příloze sdělení stavebního úřadu je kopie koordinovaného 
závazného stanoviska Městského úřadu Luhačovice.  

3. K informaci, k jakému účelu byl objekt před započetím výše uvedených úprav kolaudován a k jakému 
účelu byl užíván sdělujeme, že v archívu stavebního úřadu se nedochovala původní dokumentace 
stavby včetně stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí. Z tohoto důvodu nejsou v příloze 
tohoto sdělení žádná požadovaná rozhodnutí správního orgánu. 
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