Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Změna č. 1 Územního plánu Kunovice
Žádost o informace:
Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání podkladů, které
byly použity pro vyhotovení Změny č.1 Územního plánu Kunovice. Požadované níže uvedené podklady
jsou zmíněny v příloze č. 3 „Text odůvodnění změny č. 1“ ÚP Kunovice, kapitola I.3, strana 36:
• Návrh na pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kunovice zkráceným postupem, vypracovaný
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem;
• Podrobná specifikace záměrů navrhovatele a jeho zdůvodnění dle § 46 odst. 1 písm d) zák. 183/2006 Sb.,
SZ., na provedení změn v území;
• Podrobná specifikace požadavků města Kunovice na provedení příslušných změn v území v rámci místní
části Za starým LETem;
• Přehled územních a stavebních povolení vydaných za období 2019 stavebním úřadem MěÚ v Kunovicích.
• Územně plánovací podklad „Doplnění studie obchvatu Kunovic ve variantě obchvat na estakádě vs
pojížděcí dráha Bravo v úrovni terénu“, vypracovaný společností PK OSSENDORF, Tomešova 503/1, 602
00 Brno v listopadu 2020 v podobě prezenatace a průvodního listu.
• Specifikace prostorového vymezení ploch veřejných prostranství v prostoru kruhové křižovatky na ulici Na
Záhonech a navrženého příjezdu do prostoru Slováckého areoklubu a Starého LETu.
• Specifikace prostorového řešení na ulici Letecká a v prostoru před areálem firmy Aerotechnik.
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o zaslání níže uvedených podkladů, které byly použity pro vyhotovení Změny č. 1 Územního
plánu Kunovice, Vám sděluji následující:
1) Návrh na pořízení Změny č. 1 ÚP Kunovice zkráceným postupem, vypracovaný pořizovatelem ve
spolupráci s určeným zastupitelem.
Dokument Vám zasíláme přílohou této odpovědi.
2) Podrobná specifikace záměrů navrhovatele a jeho zdůvodnění dle § 46 odst. 1 písm. d) zák.
183/2006 Sb., stavební zákon, na provedení změn v území.
Dokument Vám zasíláme přílohou této odpovědi. Dokument byl přijat zdejším úřadem jako příloha „Žádosti
o stanovisko pořizovatele Územního plánu města Kunovice k návrhu na pořízení změny územního plánu“
dne 18.01.2019 pod č.j. MUUH-SŽP/5706/2019/Mach.
3) Podrobná specifikace požadavků města Kunovice na provedení příslušných změn v území v
rámci místní části Za starým LETem.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

1/2

Požadovaný podklad nemá Městský úřad Uherské Hradiště v tuto chvíli k dispozici. Uvedený dokument
není územně plánovacím podkladem ve smyslu ust. § 25 stavebního zákona, jedná se o technický podklad
(studii) pro zpracování řešení změny územního plánu. Požadovaný podklad byl zpracován z podnětu a
prostředků Města Kunovice nebo investora změny.
4) Přehled územních a stavebních povolení vydaných za období 2019 stavebním úřadem MěÚ v
Kunovicích.
Požadovaný podklad nemá Městský úřad Uherské Hradiště k dispozici, neboť není věcně a místně
příslušným úřadem k podání této informace. Tímto úřadem je Městský úřad Kunovice, odbor stavební, a
předání probíhá přes portál JUAP (Jednotné územně analytické podklady a územní plány, dostupné na
adrese https://juap-zk.cz/), tedy mimo sféru zdejšího úřadu.
5) Územně plánovací podklad „Doplnění studie obchvatu Kunovic ve variantě obchvat na estakádě
vs pojížděcí dráha Bravo v úrovni terénu“, vypracovaný společností PK OSSENDORF, Tomešova
503/1, 602 00 Brno v listopadu 2020 v podobě prezentace a průvodního listu.
Viz odpověď na dotaz č. 3.
6) Specifikace prostorového vymezení ploch veřejných prostranství v prostoru kruhové křižovatky
na ulici Na Záhonech a navrženého příjezdu do prostoru Slováckého aeroklubu a Starého LETu.
Viz odpověď na dotaz č. 3.
7) Specifikace prostorového řešení na ulici Letecká a v prostoru před areálem firmy Aerotechnik.
Viz odpověď na dotaz č. 3.
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