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Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 01.12.2021 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 informace – zda odbor stavební – stavební úřad Městského úřadu Luhačovice (dále 
jen „stavební úřad") zahájil řízení o dodatečném povolení stavby volnočasového hřiště – skate park stojící 
na pozemcích parc. č. 2880/1 a 2429/2 v katastrálním území Luhačovice (dále jen Skatepark 
Luhačovice"). Pokud výše uvedené řízení stavební úřad zahájil či teprve zahájí, žádáte tímto o přijetí za 
účastníka výše uvedeného řízení, a to z důvodů uvedených v „Přihlášení se k účastenství v řízení o 
dodatečném povolení stavby skateparku v Luhačovicích" ze dne 15.11.2021. Dále také jako dotčený 
soused žádáte o nahlížení do spisu a o možnost pořizovat kopie z něj v řízení o odstranění stavby i v 
řízení o dodatečném povolení stavby „Skatepark Luhačovice". 
Stavební úřad Vám tímto sděluje, že dne 2.11.2021 podal stavebník žádost o dodatečné povolení stavby 
„Skatepark Luhačovice“ na pozemcích parc.č. 2429/2, 2880/1. Vzhledem k tomu, že žádost 
neobsahovala všechny požadované podklady byl stavebník přípisem ze dne 1.12.2021 vyzván k jejich 
doplnění ve lhůtě do 30.3.2022 a řízení bylo přerušeno. O skutečnosti, zda budete účastníkem řízení 
bude rozhodováno v rámci řízení o dodatečném povolení stavby. Do spisu řízení o odstranění stavby či 
dodatečného povolení stavby můžete nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, úřední 
dny Po 7:30-17:00, St 7:30-17:00). Vzhledem k nouzovému stavu doporučuji využít úřední den v pondělí, 
v případě neúředních dnů po telefonické dohodě. 
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