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Městský úřad Luhačovice 
Odbor stavební - stavební úřad 
nám. 28. října 543  
763 26 LUHAČOVICE  

 

 

Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Pozlovice, 12. února 2018  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění (dále též jen 
jako "zákon"), žádáme o zpřístupnění níže věcně a územně vymezených informací.  

Informace o žadateli:  
Název: XXXXXXXXXX 
IČO: XXXXXXXXXX 
Sídlo: XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Věcná část žádosti:  
1. Seznam všech zahájených správních řízení zahájených na základě žádosti o územně plánovací dokumentaci, 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, žádost o 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, žádost o územní souhlas, ohlášení stavby, 
žádost o stavební povolení a obdobných, které řeší váš odbor, a to těch, které jsou územně vymezeny níže a 
které byly podány po 1. 1. 2015.  

2. Seznam všech žádostí o koordinované stanovisko ke stavbám, které jsou územně vymezeny níže a které byly 
podány po 1. 1. 2015.  

3. Fotokopie (scan) žádostí k jednotlivým položkám seznamu dle bodu Č. 1 a 2.  
4. Fotokopie (scan) koordinační situace, případně jiné obdobného situačního zákresu záměru s popisem 

jednotlivých stavebních objektů a to k jednotlivým položkám seznamu dle bodu č. 1 a 2.  

Územní část žádosti:  

·  par. Č. 638/8 v k.ú. Luhačovice  

·  par. Č. 869/8 v k.ú. Luhačovice  

Žádaný výstupní formát:  
V souladu s § 4a, odst. 1 zákona, žádáme, aby informace byla poskytnuta v elektronické formě  

PDF /PNG/JPEG/TIFF /DOCX.  

Pokud vynětí požadované informace z většího celku by bylo nepřiměřenou zátěží, žádáme v souladu s § 4a, 
odst 1 zákona o poskytnutí takového celku, tak aby nedocházelo ke zbytečným nákladům.  

S pozdravem  
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Městský úřad Luhačovice  
odbor stavební              -         stavební úřad  

nám. 28. října 543,         763 26  Luhačovice 
 

 
                             Spis.zn.: 2779/2018//24/Bk Č.j.: MULU 3685/2018              Luhačovice, dne 27.02.2018 

                              Vyřizuje: Běhunek (tel. 577 197 460) 
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Sdělení odboru stavebního   
 

Odbor stavební odbor Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 12.02.2018 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, že po 01.01.2015 na pozemcích p.č. 638/8, p.č. 869/8 k.ú. 
Luhačovice jsme obdrželi tyto žádosti pro vydání správních rozhodnutí, opatření či sdělení :  

- žádost ze dne 24.10.2016 ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „ Rekonstrukce a 
modernizace Lázeňské kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů“ pod spis.zn. 
17758/2016/24 

- žádost ze dne 04.10.2017 ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby „OK AVONET FTTx 
Luhačovice – III. etapa“ pod spis.zn. 16500/2017/24 

- žádost ze dne 27.03.2017 ve věci vydání souhlasu podle § 15 stavebního zákona ke stavbě „Lázně 
Luhačovice a.s. – Parkování u LD Vítkov“ pod spis. zn. 4916/2017/24 

- žádost ze dne 29.05.2017 ve věci vydání souhlasu podle § 15 stavebního zákona ke stavbě „Lázně 
Luhačovice a.s. – Vjezd na Lázeňské náměstí“ pod spis. zn. 8726/2017/24. 

V příloze zasíláme : 

- žádost ze dne 24.10.2016 spis. zn. 17758/2016/24, žádost o vydání koordinovaného stanoviska ze 
dne 20.07.2016 spis.zn. 11981/2016/27 (podaná na odbor životního prostředí), koordinační situace 
výkres č. C.2 

- žádost ze dne 04.10.2017 spis. zn. 16500/2017/24, žádost o vydání koordinovaného stanoviska ze 
dne 08.06.2017 spis.zn. 9513/2017/27 a ze dne 12.06.2017 spis.zn. 9664/2017/27 (obě podané na 
odbor životního prostředí), katastrální  situační výkresy č. 01-1, 01-2, 01-3, 01-4 

- žádost ze dne 27.03.2017 spis.zn. 4916/2017/24, zákres stavby do katastrální mapy č.v. B 01 

- žádost ze dne 29.05.2017 spis.zn. 8726/2017/24, zákres stavby do katastrální mapy č.v. B 01. 

 
 
 
 

Ing. Vladislav Běhunek 
vedoucí odboru stavebního  

  
Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 
XXXXXXXXXXXXX  

 


