XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

I/6/2018/26

Městský úřad Luhačovice
Odbor dopravy
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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Spis. zn.: 2782/2018//261/Va č.j.: MULU 3168/2018
Oprávněná úřední osoba: Ing. Vala / tel. 577197400

Luhačovice, dne 27.02.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen „zákon o přístupu k informacím“)

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), jako silniční správní úřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), jako příslušný subjekt podle § 2 zákona o přístupu k informacím, obdržel dne
12.02.2018 žádost o poskytnutí informací, kterou podal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „žadatel“) ve věci zahájených správních řízení - stavebních povolení v působnosti odboru
dopravy, územně řešených na pozemcích parc. č. 638/8 a parc.č. 869/8 v k.ú. Luhačovice v období po
1.1.2015.
Odbor dopravy po posouzení žádosti, s odkazem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona o přístupu
k informacím, poskytuje žadateli následující informace:
1. V období po 1.1.2015 jsou na odboru dopravy evidovány dvě žádosti o povolení stavby ve smyslu §
108 a násl. stavebního zákona, z toho
a) s dotčením pozemku parc. č. 638/8 v k.ú. Luhačovice:


jedno stavební řízení v roce 2017, vedené pod spis. zn. 8744/2017/261/Va, stavba „Lázně
Luhačovice, a.s. – vjezd na Lázeňské náměstí“, investor (stavebník) – Lázně Luhačovice, a.s.,



vydáno stavební povolení č.j. MULU 9405/2017 ze dne 20.06.2017 s nabytím právní moci dne
08.07.2017.

V příloze současně poskytujeme fotokopii (scan) podané žádosti o stavební povolení ze dne
29.05.2017 a č.v. 03 Situace
b) s dotčením pozemku parc. č. 869/8 v k.ú. Luhačovice:


jedno stavební řízení v roce 2017, vedené pod spis. zn. 4914/2017/261/Va, stavba „Lázně
Luhačovice, a.s. – parkování u LD Vítkov“, investor (stavebník) – Lázně Luhačovice, a.s.,



stavební povolení nevydáno, řízení bylo dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zastaveno.

V příloze současně poskytujeme fotokopii (scan) podané žádosti o stavební povolení ze dne
27.03.2017 a č.v. 03 Situace
2. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy, s odkazem na interní vnitřní předpis Městského úřadu
Luhačovice, není příslušný k vedení evidence podaných žádostí o koordinovaná stanoviska ke
stavbám ve smyslu § 4 stavebního zákona, poskytujeme v příloze pouze kopii (scan) koordinovaného
závazného stanoviska k výše uvedeným stavbám


č.j. MULU 18900/2016/27/ZA ze dne 10.11.2016
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č.j. MULU 3289/2017/27/ZA ze dne 28.02.2017

a v této věci současně odkazujeme na příslušný odbor životního prostředí Městského úřadu
Luhačovice.

Ing. Miloš Vala v. r.
vedoucí odboru dopravy

Přílohy:
-

P1 žádost o stavební povolení ze dne 29.05.2017, koordinované závazné stanovisko č.j. MULU
18900/2016/27/ZA ze dne 10.11.2016

-

P2,P2-1 č.v. 03 Situace stavba „Lázně Luhačovice, a.s. – vjezd na Lázeňské náměstí“

-

P3 žádost o stavební povolení ze dne 27.03.2017, koordinované závazné stanovisko č.j. MULU
3289/2017/27/ZA ze dne 28.02.2017

-

P4,P4-1 č.v. 03 Situace, stavba „Lázně Luhačovice, a.s. – parkování u LD Vítkov“

Obdrží:
Žadatel (datová schránka)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

