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Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 20.12.2022 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: - kopie soupisu spisového materiálu sp. zn.: 22246/200//24/BK a sp. zn.: 
5236/2021/24/Hr. 
Stavební úřad Vám uvedené podklady zasílá fyzicky v příloze tohoto sdělení. Jedná se o: 
a) Kopie soupisu spisového materiálu sp. zn.: 5236/2021/24/Hr: 
1. Sdělení ze dne 2.12.2021, spis. zn.: 5236/2021//24/Hr 

2. Sdělení ze dne 7.2.2022, spis. zn.: 2294/2022//24/Hr včetně příloh usnesení Okresního soudu ve 
Zlíně ze dne 25.1.2022, č.j. 39 C7/2022-18 a smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 
45140893/2 

3. Sdělení ze dne 8.2.2022, spis. zn.: 2470/2022//24/Hr 
4. Sdělení ze dne 7.2.2022, spis. zn.: 2417/2022//24/Hr. Součástí sdělení byla příloha: 

- oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu ze dne 3.10.2008 

- rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace č. 11/2008 ze dne 1.10.2008, čj. DP/822/08 

- souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb 

- územní souhlas ze dne 15.10.2008, spis. zn.: 22246/2008//24/Bk 
- dokumentace pro územní souhlas ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojka k objektu č.e. 201 

v Pozlovicích (technická zpráva, situace v měř. 1:500 v.č. 1, půdorys, v.č. 2, rozvinutý řez v.č. 3, 
rozvinutý řez – kanalizační přípojka v.č. 4, vzorový příčný řez v.č. 5) 

- technická zpráva a půdorys kanalizační přípojky k objektu st. p. 830 v Pozlovicích, zpracovanou a 
doloženou hlavním projektantem XXXXX v dubnu 2009  

5. Sdělení ze dne 20.12.2021, spis. zn.: 2470/2022//24/Hr včetně protokolu stavebního úřadu ze dne 
27.10.2021. 

 
b) Kopie soupisu spisového materiálu sp. zn.: 22246/200//24/BK: 
- Viz. výše příloha ke sdělení ze dne 7.2.2022, spis. zn.: 2417/2022//24/Hr včetně vyjádření správců 

sítí, které jsou součástí spisu sp. zn.: 22246/200//24/BK a to: 
- vyjádření E.ON Česká republika ze dne 31.7.2008, zn.: H18502-Z050824328 (vodovodní a 

plynovodní přípojka) 
- vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., ze dne 16.9.2008, zn.: 2451/08/116 (OPZ a 

plynovodní přípojka) 
- vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., ze dne 20.8.2008, zn.: 2193/08/116 (OPZ a 

plynovodní přípojka) 
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- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 31.7.2008, č.j.: 93 101/08/MZL/000 

(vodovodní a plynovodní přípojka) 
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