
Městský úřad Luhačovice  
odbor stavební – stavební úřad  

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 

 
 
Spis.zn.: 853/2023//24/Hr                  Č.j.: MULU -2798/2023/24/HrT               Luhačovice, dne 16.01.2023 

Vyřizuje: Hrbáček (Tel. 577 197 460)        
 *vitluhvd_167835*  

 

Sdělení stavebního odboru  
 
Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích obdržel dne 03.01.2023 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 informace z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) dle zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- oznámení o zahájení územního řízení, stavebního řízení 
- oznámení o zahájení veřejnoprávní smlouvy 
- návrh veřejnoprávní smlouvy 
- jakýkoli dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní 

souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu, oznámení o zahájení územního řízení, 
stavebního řízení 

- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů 
vydané zdejším stavebním úřadem za období od 01. 10. 2022 - 31. 12. 2022 týkající se pouze pozemních 
staveb (budov) pro právnické osoby.  
 
Z výše uvedeného rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáte o tyto informace: 
- identifikace žadatele 
- identifikaci stavby 
- lokalizaci stavby (např. katastrální území a parcelní číslo) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
 
Stavební úřad Městského úřadu Luhačovice Vám rovněž v souladu s Evropským nařízením GDPR a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů posílá Vámi požadované údaje, které jsou 
obsaženy v níže uvedené tabulce: 
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Seznam (přehled) pozemních staveb (budov) pro právnické osoby 
 

Identifikace žadatele Lokalita stavby Druh, datum vydání 
rozhodnutí či jiného 

povolení 

Typ stavby 

TOM TRANSPORT s.r.o. k.ů. Luhačovice 
 

SP, 26.10.2022 Přístřešek k hale 
č.p. 1130 

Lázně Luhačovice a.s. 
 

k.ů. Luhačovice 
 

ÚR, 30.11.2022 Parkovací dům u 
LH Morava 
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