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Rozhodnutí týkající se pozemních staveb pro právnické osoby
Žádost o informace:
Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, 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
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby:
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické
osoby) - Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo
krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) - druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Odpověď:
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 04.01.2022 Vám přílohou této odpovědi zasíláme kopie částí rozhodnutí obsahující
Vámi požadované údaje, které Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního
prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče vydal v období od 01.10.2021
do 31.12.2021.
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Městský úřad Uherské
Uherské Hradiště
Odbor
životního prostředí
Odbor stavebního
stavebního úřadu aa životního
33
Odloučené pracoviště: Protzkarova
Protzkarova 33

Naše č.j.:
j.:
Spisová zn.
zn.::

MUUH-SŽP/95273/2021/DibT/B 53
Spis/ 13670/2021

Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon
Teiefon::
E-mail:
E-mail:
Datum:

3/0
Ing. Tomáš Dibďák
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh.cz
tomas,dibdak@mesto-uh.cz
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Město Uherské Hradiště zastoupené dle
OŘ Ing. Bronislavou Struhelkovou,
vedoucí OIN, IČO 00291471
Masarykovo náměstí č. p. 19
686 01 Uherské Hradiště 1
1

21
21.. prosince 2021

'ST
A V E B N Í PO
V O leni
LENÍ
stavební
povo

f

(

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
.2021 žádost o vydání stavebního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 22.11
22.11.2021
povolení na stavbu „Oprava budovy knihovny B. B. Buchlovana, Velehradská 714",
714“, na pozemku
stavební parcela číslo 269 v katastrálním území Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle§
podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Města Uherské
Hradiště zastoupeného dle OŘ Ing. Bronislavou Struhelkovou, vedoucí OIN
OIN,, o vydání stavebního
!povolení
povolení pro shora uvedenou stavbu, na základě výsledku provedeného stavebního řízení, rozhodl
takto:
takto;
1

Stavba
„Oprava budovy knihovny B. B. Buchlovana, Velehradská 714",
714“, na pozemku stavební parcela
15 stavebního zákona
číslo 269 v katastrálním území Uherské Hradiště se podle§
podle § 1·
115
povoluje.
po
v o I u je.

Stavba
stavba obsahuje:

Úprava lemovací lišty mezi štítovou nadezdívkou a střešní krytinou
Stávající lišta bude nastavena a zatažena za omítku
Kompletní vyčištění dešťových žlabů a svodů
Odstranění omítek v soklové části a jejich náhrada vlhkosti a soli jímajícími kompresními
omítkami, následná náhrada vápenným štukem a vápennými omítkami
Na zbytku fasády její celková prohlídka a lokální odstranění nesoudržných míst (cca 50%
povrchu) a následná náhrada vápenným štukem a vápennými omítkami
Obnova degradovaných částí říms štukovými maltami
Kompletní obnova silikátovým nátěrem v odstínech světle šedomodré 9488 (plocha fasády),
fasády) ,
lomené bílé 9497 (plastické prvky) a tmavě šedomodré 9486 (soklová část) dle vzorníku
KEIM..
KEIM
Jsou navrženy udržovací práce na stávajících oknech:
Provedení základního servisu oken
Odstranění těsnění, očištění degradovaných částí
Doplnění chybějících prvků oken
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Městský úřad Uherské
Uherské Hradiště
Odbor
Odbor stavebního
stavebního úřadu aa životního
životního prostředí
Protzkarova 33
Odloučené pracoviště: Protzkarova
33

Naše č. j.:
j .:
zn.::
Spisová zn.

MUUH-SŽP/95141/2021/DibT/ZS
MUUH-SŽP/95141/2021/DibT/ZS 42
42
Spis/ 13660/2021
Spis/13660/2021

Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon
Telefon::
E-mail:
Datum
Datum::

2/0
Ing.Tomáš
TomášDibďák
Ing.
572525159
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh .cz
tomas.dibdak@mesto-uh.cz
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Římskokatolická farnost Jankovice,
IČO 46254986
Jankovice č. p. 121
687 04 Traplice

2021
20.prosince
prosince2021
20.

ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTI

O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
:o

č. zs
ZS 42/2021

Dne 22
.11 .2021 podala Římskokatolická farnost Jankovice, IČO 46254986,
22.11.2021
46254986, Jankovice č. p. 121
121,, 687
04 Traplice žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro stavbu „Stavební úpravy střechy
věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích", na pozemku stavební parcela číslo 161 v
:katastrálním
katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště, spočívající ve změně rozsahu měněných prvků
•nosné konstrukce střechy věže.
Na uvedenou stavbu vydal stavební úřad dne 22
.01 .2021 stavební povolení pod č.j. MUUH22.01.2021
SŽP/98198/2020/DibT/B 5.
5.
Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných
zájmů nebo povinností účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány,
orgány.
Městský úřad Uherské Hradišté, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddélení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
plánování,
zákona č. 183/2006 Sb.,
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
zákon), v platném znění
podle § 118 stavebního zákona takto:
takto;
(dále jen "stavební zákon") rozhodl podle§

Změna nedokončené stavby - Stavební úpravy střechy věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v
Jankovicích, na pozemku stavební parcela číslo 161 v katastrálním území Jankovice u Uherského
Hradiště se

povoluje
rozsahu::
·v tomto rozsahu
Po sejmutí původní konstrukce a odkrytí jinak nepřístupných míst ve střešní konstrukci bylo zjištěno,
že rozsah poškození dřevěných konstrukcí je větší, než se předpokládalo, proto je navržena výměna
také pozednic o rozměru 200/180 a nosného kříže (roštu) se sloupky. Tak jako stávající nosný kříž,
bude i nová konstrukce zajištěna proti průhybu osazením ocelové pásoviny dle stávajících parametrů
a způsobu provedení. Stavba bude dokončena do 23.12.2021
23.12.2021..

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně;
1.
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Ing. Vít Kolmačka, ČKAIT 1300828.
1300828.
Dokumentaci změny stavby vypracoval Ing.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené zmény se stanoví do 23.12.2021
2.
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Naše č. j.:
j .:
Spisová zn
zn.:.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon::
Telefon
E-mail:
E-mail:

3/0
Ing.. Tomáš Dibďák
Ing
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh .cz
tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum
Datum::

14. prosince 2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111
Rašínovo nábřeží č. p. 390/42
Nové Město
128 00 Praha 28

MUUH-SŽP/92879/2021/DibT/B 51
Spis/ 13201
/2021
13201/2021

·ST
A VE B N Í PO
OLENÍ
stavební
povV oleni
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
11.11.2021
.11 .2021 žádost o vydání stavebního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 11
povolení na stavbu „Statické zajištění budovy - Svatováclavská 568“,
568" , na pozemku stavební
parcela číslo 750 v katastrálním území Uherské Hradiště.
ího úřadu a životního prostředí, oddělení územního
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebn
stavebního
plánování
podle§
plánování,, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle
§ 13 zákona č.
'183/2006
183/2006 Sb.,
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Úřadu pro
izastupování
zastupování státu ve věcech majetkových
majetkových,, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č. p.
p. 390/42, Nové
stavbu, na základě
Město, 128 00 Praha 28, o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu,
takto:
_výsledku provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:
Stavba
„Statické zajištění budovy - Svatováclavská 568"
568“,, na pozemku stavební parcela číslo 750 v
·katastrálním
katastrálním území Uherské Hradiště se podle§
podle § 115 stavebního zákona

po
v o I u je.
povoluje,
Stavba
stavba obsahuje:

Je navrženo statické zajištění železobetonových stropních konstrukcí a krovu sedlové střechy. Před
samotných statickým zajištěním bude zapotřebí odstranit v potřebném rozsahu podhledy,
podhledy, omítky,
elektroinstalace a vybourat otvory ve svislých konstrukcích pro protažení ocelových nosníků, coby
ztužujících prvků stropů. Samotné ztužení stropních konstrukcí je navrženo pomocí ocelových
,válcovaných profilů U180 až U220 a profilů 1140 a 1160.
1160. Profily se budou kotvit do průvlaků a věnců
místech,, kde je beton nosných prvků narušen (nebo od počátku chybí) a
pomocí systému HILTI. V místech
výztuž obnažena,
obnažena, bude nejprve provedeno ošetření výztuže a následně bude provedena reprofilace
prvku
výkresu. Po provedení
prvku.. Zesílení prvků dřevěného krovu bude provedeno příložkami dle výkresu.
statického zajištění budou v nadzemních podlažích nově zhotoveny sádrokartonové podhledy
s požární odolností REI
REl 45 DP1,
DPI, v podzemním podlaží budou trámy obloženy obkladem s požární
odolností R
45 DP1
R45
DPI..
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním
stavebn ím řízení, kterou
vypracoval Ing.
Ing. Radek Novák, ČKAIT 1300944;
1300944; případné zmény nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
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Městský úřad Uherské
Uherské Hradiště
Odbor stavebního
stavebního úřadu aa životního
životního prostředí
Odbor
33
Odloučené pracoviště: Protzkarova
Protzkarova 33

Naše č.j.:
j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
Telefon:
E-mail:
E-mail:

Kotrlová Lenka
572525156
lenka.kotrlova@mesto-uh.cz

Datum
Datum::

15. prosince 2021
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MUUH-SŽP/88020/2021
/KotUZS 41
MUUH-SŽP/88020/2021/KotL/ZS
Spis/ 13135/2021
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p21 v 01 Orq
muuhvp21v010rq

3/0

Zlínský kraj
kraj,, IČO 70891320
třída Tomáše Bati č. p. 21
760 01 Zlín
Zlíní1
zastoupený společností
G G ARCHICO a.s., IČO 46994432
Zelené náměstí č. p. 1291
686 01 Uherské Hradiště 1
1

ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTI
O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
č. zs
ZS 41/2021

Dne 27.10.2021 podal Zlínský kraj, IČO 70891320, třída Tomáše Bati č. p.
p. 21, 760 01 Zlín 1,
Dne
zastoupený společností G G ARCHICO a.s., IČO 46994432, Zelené náměstí č. p. 1291, 686 01
, _Uherské Hradiště 1
1 (dále též „stavebník"), žádost o změnu stavby před jejím dokončením
pro nedokončenou stavbu „Přístavba a stavební úpravy objektu 14"
14“ na pozemcích stavební parcely
'pro
číslo 2018, 2840 a pozemkové parcely číslo 383/1, 383/8, 383/11 a 383/12 v katastrálním území
Uherské Hradiště (dále též „stavba").
Změna stavby:
Jedná
zdravotnictví, upřesněním
Jedná se
se o dispoziční a
a technické
technické změny na
na základě nových
nových poznatků ve
ve zdravotnictví,
se změna
postupů a
a požadavků na
na lékařskou technologii
technologii vv souvislosti
souvislosti ss onemocněním Covid
Covid 19.
19. Dále
Dále se
poruch
stavby dotýká
dotýká úprav
pro osazení
stavby
úprav střešních konstrukcí
konstrukcí pro
osazení fotovoltaických
fotovoltaických panelů, a
a to
to vv souvislosti
souvislosti poruch
·těchto konstrukcí
konstrukcí v těsnosti a
a spojích.
spojích.
Pro výše uvedenou stavbu bylo dne 8.10.2018 vydáno společného povolení č. 837/2018,
B37/2018, č.j. MUUHspis. zn. Spis/11539/2018, které nabylo právní moci dne 25.10.2018,
25 .10.2018,
SŽP/66774/2018/Ču/B 37, spis.
a dále bylo dne 2.11
2.11.2020
.2020 vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. ZS
32/2020, č.j. MUUH-SŽP/70082/2020/Kotl/ZS
MUUH-SŽP/70082/2020/KotL/ZS 32, spis. zn. Spis/11394/2020, které nabylo právní moci
dne 19.11.2020.
Po projednání žádosti o změnu stavby v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných
zájmů nebo povinností účastníků společného územního a stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány,
orgány. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
(dále jen „stavební úřad"), jako
oddělení územního plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dáie
stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb.,
Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a jako místně
příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl podle§
podle § 118 stavebního zákona takto:
takto:

Změna nedokončené stavby „Přístavba a stavební úpravy objektu 14"
14“ na pozemcích stavební
parcely číslo 2018, 2840 a pozemkové parcely číslo 383/1, 383/8, 383/11 a 383/12 v katastrálním
území Uherské Hradiště se

povoluje
v tomto rozsahu
rozsahu::
00291471
00291471
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MUUH-SŽP/63062/2021
/Do/E 45
MUUH-SŽP/63062/2021/Do/E
Spis/ 9848/2021

Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
Telefon:
E-mail:

8/0
Luboš Dovrtěl
572 525 157
lubos
.dovrtel@mesto-uh .cz
lubos.dovrtel@mesto-uh.cz

Jan Barák, IČO 74458060
Štefánikova č. p. 432
686 01 Uherské Hradiště 1
1

Datum
Datum::

3. prosince 2021

zastoupený -- Radka Pavlicová

VEŘEJNÁ

muuhvp21v00ytr
muuhvp21vCX>ytr

VYHLÁŠKA
VYHLASKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška" a to v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, a to v souladu s§
s § 144 odst. 1
1 a 2, neboť se jedná o řízení s velkým počet účastníků
(s více než 30 účastníky).

STAVEBNÍ
stav ební POVOLENÍ
povol eni
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel
obdržeí dne 03.08.2021 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu "Bytový dům 18", na pozemcích pozemkové parcely číslo 3023/49, 3023/71,
3023/130 vše v katastrálním území Mařatice. Územní rozhodnutí pro umístění předmětné stavby bylo
vydáno dne 16.07.2020, pod č.j.: MUUH-SŽP/12192/2020/Do/UR 25 Spis/4912/2020 a nabylo právní
moci dne 19.08.2020.
Stavbu tvoří bytový dům (obsahující 22 bytů) o čtyřech nadzemních podlažích, nepodsklepený, o
půdorysných rozměrech 20,99 m x 17,00 m, s výškou atiky ploché střechy v úrovni + 13,00 m od
+ 0,000, která se nachází v úrovni
úrovní podlahy 1.NP a odpovídá výšce 223,
223,10
:!:
10 m n. m, výškový systém
Bpv, který bude umístěn na pozemcích pozemkové parcely číslo 3023/49, 3023/130, s přesahem
balkonů na pozemek pozemková parcela číslo 3023/71 vše v katastrálním území Mařatice.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č.
píánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
183/2006 Sb., o územním plánování
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Jana Baráka,
Uherské Hradiště, zastoupeného
IČO 74458060, sídlem Štefánikova 432, 686 01
Radkou Pavlicovou, o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu, na základě výsledku
provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:
takto:
stavba "Bytový dům 18" na pozemcích pozemkové parcely číslo 3023/49, 3023/71, 3023/130 vše v
katastrálním území Mařatice, se podle § 115 stavebního zákona
povoluje.
po
v o I u je.

stavba obsahuje:
Stavba
“18“
bytový dům "18"

- v 1.NP - zádveří, chodbu se schodištěm, výtah, chodbu, 22 sklepních boxů pro jednotlivé byty,
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MUUH-SL'.P/79591
/2021 /SrbZ/B 50
MUUH-SŽP/79591/2021/SrbZ/B
Spis/
12180/2021
Spis/12180/2021

zn. :
Spisová zn.:
Počet listů/přiioh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

2/0
Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz

Datum:

9. listopadu 2021

muuhv
p21 v00x p8
muuhvp21v£X/xp8

Město Uherské Hradiště, IČ 00291471
Masarykovo náměstí č. p. 19
686 01 Uherské Hradiště 1
1
v zastoupení EDUHA, s.r.o., IČ 27680657
Studentské náměstí č. p.
p. 1535
Mařatice
686 01 Uherské Hradiště 1
1

STAVEBNÍ
stavebn í POVOLENÍ
povoleni
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
:plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 30.09.2021 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu „Stavební úpravy bytového domu č.p. 514, Dukelských hrdinů", na pozemku
_stavební parcela číslo 674 v katastrálním území Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č.
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
183/2006 Sb.,
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti města Uherské
Hradiště, IČ 00291471, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 01 Uherské Hradiště 1, v zastoupení
EDUHA,
s.r.o., IČ 27680657, Studentské náměstí č.p. 1535, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště 1,
·EDU
HA, s.r.o.,
o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu, na základě výsledku provedeného
provedeněho
stavebního řízení, rozhodl takto:
Stavba
„Stavební úpravy bytového domu č.p. 514, Dukelských hrdinů", na pozemku stavební parcela
číslo 674 v katastrálním území Uherské Hradiště se podle§
podle § 115 stavebního zákona

povoluje.
po
v o I u je.
Stavba obsahuje:
o zatepleni
zateplení stropu
prostor mezi
mezi nosníky
minerální vatou
ploše
Jedná
Jedná se
se o
stropu sklepních
sklepních prostor
nosníky minerální
vatou ti.
ti. 150mm
150mm o
o celkové
celkové ploše
2), doplněna podhledem
2(na nosnících
303 m
m^(na
nosnících minerální
minerální vata
vata tl.20
mm o
o celkové
111 m
m^),
ze
303
tl.20 mm
celkové ploše
ploše 111
podhledem ze
štěrkové omítky.
omítky.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1)

Stavba bude provedena podle projektové
projektová dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Kamil Pulec, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
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MUUH-SŽP/35201/2021/DibT/EJ
MUUH-SŽP/35201/2021/DibT/EJ 42
42
Spis/ 8169/2021
Spis/8169/2021

Datum
Datum::

18. listopadu
listopadu 2021
2021
18.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
muuhv
p21 v00wna
muuhvp21víX>wna

3/0
Ing. Tomáš
Tomáš Dibďák
Ing.
572525159
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh .cz
tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Město Uherské Hradiště zastoupené dle
OŘ Ing. Bronislavou Struhelkovou,
vedoucí OIN, IČO 00291471
Masarykovo náměstí č. p. 19
686 01 Uherské Hradiště 1
1

povoleni
(stav
ST A V ební
E B N Í PO
VOLENÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 03.05.2021 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu „Stavební úpravy a půdní vestavba na bytovém domě č.p. 403, ul.
Kollárova",, na pozemku stavební parcela číslo 559, pozemková parcela číslo 653/38, 660/1 v
Kollárova"
.katastrálním
katastrálním území Uherské Hradiště..

.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
!plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb.
Sb.,, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
'183/2006
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Města Uherské
Hradiště zastoupeného dle OŘ Ing. Bronislavou Struhelkovou, vedoucí OIN, IČO 00291471
00291471,,
Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1, o vydání stavebního povolení pro shora
uvedenou stavbu, na základě výsledku provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:
takto:

Stavba
„Stavební úpravy a půdní vestavba na bytovém domě č.p. 403, ul. Kollárova", na pozemku
·stavební parcela číslo 559, pozemková parcela číslo 653/38, 660/1 v katastrálním území Uherské
Hradiště se podle § 115 stavebního zákona

po
v o I u je.
povoluje.
Stavba obsahuje:
Záměrem stavebníka je odstranění stávající střešní konstrukce,
konstrukce, včetně její nosné části a provedení
nové střechy se zachováním výšky střešního hřebene, tvaru a členění střechy. Střecha bude kryta
pálenou krytinou. Ve střešním plášti je navrženo celkem 38 kusů střešních oken. Do ulice
Svatováclavské bude směřovat 10 střešních oken, do ulice Kollárovy je navrženo 12 střešních oken,
směrem k sousednímu domu č.p. 433 jsou navržena čtyři střešní okna, směrem k sousednímu domu
č.p. 404 budou směřovat 3 okna a do dvorního traktu pak bude směřovat 9 střešních oken a těsně
pod hřebenem jeden výlez. Směrem do dvorního traktu je v půdní vestavbě navržen prostor pro
umístění jednotek VZT. Bude proveden nový bleskosvod
bleskosvod..
Do prostoru pod střechou je navržena půdní vestavba tří bytů. Z důvodu odstranění stávajícího krovu
bude nejprve provedena nosná konstrukce pro vynesení nového dřevěného krovu, sestávající
tl. 50 mm nad vlnu trapézového
z ocelových profilů krytých trapézovým plechem a přebetonováním ti.
plechu s vyztužením KARI sítí 05/150/150, a následně bude proveden krov nový. Ve štítové stěně
2,11 x 1,5 m. Navržená půdní
orientované kkdomu
domu č.p. 404 je navrženo dřevěné okno o rozměru 2,
vestavba obsahuje:
obsahuje;
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MUUH-SŽP/64305/2021/SrbZ/B 47
MUUH-SLP/64305/2021/SrbZ/B
Spis/ 10791/2021

muuh v p21 v00u dc
muuhvp2lvíXXjdc

2/0
Ing
Ing.. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz

Bytové družstvo Štefánikova 700,
družstvo, IČ 25306529
Štefánikova 700
686 01 Uherské Hradiště 1
1

11
11.. října 2021

zastoupeno předsedkyní Jaroslavou
Vlčkovou

STAVEBNÍ
POVOLENÍ
stavební
povo leni
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddélení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 09.08.2021 žádost o vydání stavebního
povolení
povolení na stavbu „Stavební úpravy bytového domu č.p.700“, na pozemku stavební parcela číslo
.882
882 v katastrálním území Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradišté, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odděíení územního
'plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle§
podle § 13 zákona č.
'183/2006
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Bytového družstva
„stavební
družstvo, IČ 25306529, Štefánikova 700, 686 01 Uherské Hradiště 1, v zastoupení
Štefánikova 700, družstvo,
předsedkyní Jaroslavou
Jarosíavou Vlčkovou, o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu, na
základě výsledku provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:
11

Stavba
„Stavební úpravy bytového domu č.p.700“, na pozemku stavební parcela číslo 882 v katastrálním
území Uherské Hradišté se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.
po
v o I u je.
·stavba
Stavba obsahuje:
Jedná
700, spočívající ve
stávajfcfch okenních
okenních
Jedná se
se o
o stavební
stavební úpravy
úpravy bytového
bytového domu
domu č.p.700,
ve vybourán{
vybourání stávajících
otvorů pro
pro balkonové
baíkonové dveře o
o rozměrech 1450x2380
1450x2380 mm
kout vv jednotlivých
mm vv místností
místnosti jídeíní
jfdelnf kout
jednotlivých bytech
bytech
ve
Dále budou
budou vv tomto
balkony do
pro jednotlivé
jednotlivé byty
byty
ve 2.NP,
2.NP, 3.NP,
3.NP, 4.NP.
4.NP. Dáte
tomto prostoru
prostoru osazeny
osazeny baíkony
do dvornf
dvorní částí pro
vv počtu 6
jedná se
se o
o závěsné samonosné
balkony o
o rozměrech 3000x1250
mm,
6 kusů; jedná
samonosné ocelové
oceiové baíkony
3000x1250 mm,
podlaha
je trapézový
plech pozinkovaný.
pozinkovaný. Ve
Ve 4.NP
4.NP budou
budou nad
nad
podíaha hliníková
hliníková protiskluzová,
protiskluzová, výplně balkonu
balkonu je
trapézový plech
o rozměrech
krytina polykarbonát
polykarbonát o
dvěma balkony
balkony obloukové
obloukové stříšky, žárově zinkovaná
zinkovaná konstrukce,
konstrukce, krytina
3600x1400
mm.
3600x1400 mm.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval
vypracovaí Ing.
Ing. Josef Hruboš; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
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Město Uherské Hradiště, IČO 00291471
Masarykovo náměstí č. p. 19
686 01 Uherské Hradiště 1
1

4
4.. října 2021

Zast. EDUHA, s.r.o., IČO 27680657
Studentské náměstí č. p. 1535
Mařatice
686 01 Uherské Hradiště 11

STAVEBNÍ
stav ební POVOLENÍ
povo leni
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 23.08.2021 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu „Stavební úpravy WC v 1. N.P. objektu č.p. 158, Masarykovo náměstí", na
pozemku stavební parcela číslo 183 v katastrálním území Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování,
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako příslušný stavební úřad podle § 13 zákona č.
,183/2006
183/2006 Sb.,
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a současně jako příslušný správní úřad rozhodující o žádosti Města Uherské
Hradišté, IČO 00291471, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1, zastoupeného
společností EDUHA, s.r.o., IČO 27680657, Studentské náměstí č. p. 1535, Mařatice, 686 01 Uherské
Hradiště 1, o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu, na základě výsledku
provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:
takto:

Stavba
„Stavební úpravy WC v 1. N.P. objektu č.p. 158, Masarykovo náměstí", na pozemku stavební
parcela číslo 183 v katastrálním území Uherské Hradiště se podle§
podle § 115 stavebního zákona

po
v o I u je.
povoluje.
stavba obsahuje:
Stavba
Záměrem je provedení úpravy dispozice stávajících prostor WC v 1.NP vybouráním části příček a
zhotovení nových. Provedení nových instalací technického zařízení budov -- kanalizace, vodovodu,
elektroinstalace. Je navrženo nové provedení obkladů a dlažeb, osazení nových zařizovacích
předmětů a dveří tak, aby WC
WČ pro nájemce odpovídalo soudobým estetickým a funkčním
požadavkům.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
Ing. Jiří Rychlík, ČKAIT 1300152; případné změny nesmí být provedeny bez
vypracoval Ing.
předchozího povolení stavebního úřadu.
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Uherské Hradiště
Městský úřad Uherské

Odbor
Odbor stavebního
stavebního úřadu aa životního
životního prostředí
Protzkarova
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33
33

Naše č.j.:
j.:
Spisová zn
zn.:.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
E-mail:

3/0
Ing.
Ing. Tomáš Dibďák
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum:

11
11.. října 2021
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EG.D,
EG.O, a.s., IČO 28085400
Lidická č. p. 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno 2
Zast. M
M Plus elektro s.r.o., ICO 28330081
Boršice č. p. 759
687 09 Boršice u Buchlovic

ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTI
č. B 45/2021
Dne 12.05.2021 podala společnost EG
.O, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p.
EG.D,
p. 1873/36,
1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno 2, zastoupena společností M Plus elektro s.r.o.,
s.r.o., IČO 28330081,
28330081 , Boršice č. p.
p. 759, 687 09
:Soršice
Boršice u Buchlovic (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu - „Opěrná stěna - zajištění stability svahu nad
trafostanicí" (dále jen „stavební záměr") na pozemcích pozemková parcela číslo 94/1 a 94/2
v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
ustanovení § 13 odst.
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení§
1
1 písm
písm.. c),
c), zákona
zákona č. 183/2006
183/2006 Sb.
Sb.,, oo územním
územním plánování
plánování aa stavebním
stavebním řádu vv platném
platném znění (dále
(dále jen
jen
„stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal
podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p
stavebního zákona:
zákona:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Opěrná stěna - zajištění
stability svahu nad trafostanicí" (dále jen stavební záměr) na pozemcích pozemková parcela číslo
94/1 a 94/2 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:

Z důvodu nutnosti vybudování trafostanice je zapotřebí zajistit stabilitu svahu nad touto stavbou. Proto
je navrženo opatření sestávající z provedení pažení jámy štětovnicemi lln dl. 8 m, železobetonové
opěrné stěny půdorysného tvaru L
L ve vzdálenosti 1
1 m od líce stěny trafostanice a drenáže DN 100.
100.
75 m a tloušťky 0,25 m. Pata opěrné stěny je široká 1,5 a 1,05 m.
Dřík opěrné stěny je dlouhý 5,85 a 4,
4,75
m.
Výška opěrné stěny je 2,5 m. Stěna je navržena ve vzdálenosti 1,3 m od hranice mezi pozemky p.č.
98 a 94/1
94/1..
Vymezení stavebního pozemku: pozemková parcela číslo 94/2 v katastrálním území Jankovice u
u
Uherského Hradiště
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