Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Podnět vodoprávního úřadu k prošetření provádění stavby
Žádost o informace:
Na základě zákona o informacích č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí dokumentu - informace. Dne
31.8.2020 vydal Váš úřad pod č. j.: MUUH-SŽP/47987/2020/Ši, Spisová zn.: Spis/ 281/2020 dokument
zaslaný KÚ Zlínského kraje. Na str. 3 tohoto dokumentu je uvedeno: Na základě zjištění bude vydáno
upozornění obecnému stavebnímu úřadu na zjištěné rozpory v provádění stavby se stavebním povolením.
Žádám o zaslání tohoto dokumentu - upozornění obecnímu SÚ (Bílovice).
Odpověď:
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace ze dne 16.01.2022 Vám přílohou této odpovědi zasílám kopii Vámi
požadovaného dokumentu, a to podnětu zdejšího vodoprávního úřadu k prošetření provádění stavby na
pozemcích v průmyslovém areálu Kněžpole. Z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob Vám
požadovaný dokument zasíláme v anonymizované podobě.
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MUUH-SŽP/67314/2020/PešM
Spis/ 9361/2020

Datum:

2. září 2020

Ing. Marcela Pešáková
572525855
marcela.pesakova@mesto-uh.cz

Obecní úřad Bílovice
odbor výstavby a územního plánování
Bílovice 70
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

Kněžpole - podnět k prošetření provádění stavby na pozemcích
areálu

v průmyslovém

Vodoprávní úřad Uherské Hradiště provedl v rámci své kontrolní činnosti vodoprávní dozor u
na pozemcích st. parcela č. 350, pozemky
pozemková parc. č.1560/54, 1560/27, 1560/127, 1560/133, 3038, 1560/52, 1560/23, 1560/131, 1560//128,
1560/22, 1560/26, 1544/2, 1544/1,1541/1 v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště.
V současnosti probíhá na pozemcích mimo jiného stavba SO-07 dešťová kanalizace, včetně objektů SO-08
ORL. Tyto stavby byly povoleny v rámci společného povolení obecního úřadu Bílovice, odboru výstavby a
územního plánování zn. 574/2019/NE ze dne 16.03.2020. Vodoprávní úřad vydal souhlas dle § 17 vodního
zákona k těmto stavbám č.j. MUUH-SŽP/51842/2019/PešM ze dne 23.07.2019. Pro SO-08 vydal
vodoprávní úřad dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko č.j. MUUHSŽP/75680/2019/PešM ze dne 24.10.2019. V rámci SO-10 oplocení byla zbudována podezdívka v rozporu
s vydaným souhlasem vodoprávního úřadu. Mimo výše uvedené stavební povolení je na okolních
pozemcích uložen inertní materiál, jsou zde uloženy kontejnery a zbudovány kóje.
S odvoláním na ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 7 odst.
3 vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., tímto uplatňujeme u odboru výstavby a
územního plánování obecního úřadu Bílovice podnět k prošetření.

Ing. Marcela Pešáková
referent vodoprávního úřadu
Obdrží:
Obecní úřad Bílovice, odbor výstavby a územního plánování, Bílovice č. p. 70, 687 12 Bílovice u
Uherského Hradiště, DS: OVM, kn3bfhs
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