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Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 26.1.2022 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 následující poskytnutí informace:  
1. Povolení kanalizační přípojky k objektu rodinného domu XXXXX - územní souhlas, schválenou 

projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sousedních pozemků, žádosti a 
schválené změny dokončené stavby. 

2. Povolení kanalizační přípojky k objektu rodinného domu XXXXX - žádost o vydání územního 
souhlasu, územní souhlas, schválenou projektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů a 
vlastníků sousedních pozemků, termín zhotovení stavby. 

3. Napojení rodinného domu XXXXX na splaškovou kanalizaci. 
4. Napojení rodinného domu XXXXX na kanalizaci k odvádění dešťové vody. 
 
Stavební úřad Luhačovice Vám sděluje k výše uvedeným bodům následující informace: 
- Doklady uvedené v bodě 1. nejsou součástí spisu a zároveň se na stavebním úřadě nenachází.  
- Požadované podklady ke kanalizační přípojce XXXXX jsou součástí přílohové části tohoto sdělení 

a zaslány k poštovní přepravě. 
- Dokumentace napojení rodinného domu XXXXX na splaškovou kanalizaci a na kanalizaci 

k odvádění dešťové vody se v archivu stavebního úřadu nedochovala.  
Stavební úřad dále dokládá technickou zprávu a půdorys kanalizační přípojky k objektu st. p. 830 
v Pozlovicích, zpracovanou a doloženou hlavním projektantem XXXXX v dubnu 2009. Při ústním 
jednání dne 15. 02. 2022 v místě stavby se bude mimo jiné zkoumat, zda se tato kanalizační přípojka 
v souladu s dokumentací z roku 2009 provedla. 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Hrbáček 
vedoucí stavebního odboru 

  
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  
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