Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

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 01.01.2022 do 31.03.2022 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 05.04.2022 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 01.01.2022
do 31.03.2022.
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp21v011n0

muuhvp21v011n0
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/71191/2021/KnoR/DP-B 1
Spis/ 12328/2021
3/1
Růžena Knotová
572 525 158
Růžena, Knotova@mesto-uh.cz
3. ledna 2022

Rozhodnutí
č. DP-B 1/2022
Dne
02.09.2021
podala
, žádost o dodatečné povolení stavby: „Sklad zahradní techniky", na pozemcích parcely čísla 479/2
(zahrada),
479/4
(zahrada),
vše v katastrálním území Babice u Uherského Hradišté (dále i jen „stavba"). Dne 11.10.2021 podala
žádost
o
povolení
výjimky
dle
ustanovení
§ 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), z ustanovení § 25 odst 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky OPVÚ")
pro výše uvedenou stavbu skladu zahradí techniky. Usnesením dle ustanovení § 140 odst 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), ze dne 01.11.2021,
pod č. j. MUUH-SŽP/88858/2021/KnoR/R158, sp. zn. Spis/ 12328/2021, spojil zdejší stavební úřad řízení
o dodatečné povolení stavby se správním řízením o povolení výjimky.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále i jen „stavební úřad"), věcně příslušný dle ustanovení
§ 13 odst 1 písm. c) stavebního zákona, a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst 1 písm. b) správního
řádu,

I.

přezkoumal předloženou žádost dle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve spojení
s ustanovením § 90 stavebního zákona a ustanovením § 109 až § 115 stavebního zákona a rozhodl
dle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona
takto:

dodatečně povoluje
stavbu: „Sklad zahradní techniky", na pozemcích parcely čísla 479/2 (zahrada), 479/4 (zahrada), nově
dle geometrického plánu číslo 1211-114/2020 (vypracovaného Markem Dohnalem, ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Hrdinou) sklad zahradní techniky na pozemku parcela číslo 479/8,
vše v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště.
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v000bm
muuhvp22v{XX)bm
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

NECY s.r.o., IČO 28285425
Horní náměstí č. p. 839
763 21 Slavičín

MUUH-SŽP/93388/2021 /ZpeP/B02
Spis/ 13419/2021
6/0
Ing. Pavla Zpěvákové
572525155
pavla.zpevakova@mesto-uh.cz
10. ledna 2022

Zast. Atelier MUR s.r.o., IČO 05608074
Obchodní č. p. 16
763 21 Slavičín

ROZHODNUTI
č. B 02/2022
Dne 15.11.2021 podala společnost NECY s.r.o., IČO 28285425, Horní náměstí č. p. 839, 763 21
Slavičín, zastoupená spot Atelier MUR s.r.o., IČO 05608074, Obchodní č. p. 16, 763 21 Slavičín
(dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen
„společné povolení") pro stavbu - „Novostavba haly Glamot“, na pozemku parcelní číslo 1097/2,
včetně zpevněných ploch, přípojky NN, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace s retenční
nádrží a vsakovacím objektem, areálových rozvodů vody a NN, umístěné na pozemcích parceini
čísla 1070/8 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1095/1 (orná půda), 1095/2 (orná půda), 1097/1
(zahrada), 1097/2 (zahrada) vše v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště. Dnem podání
žádostí byio zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním piánování a stavebním řádu v platném
znění (dále 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:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Novostavba haly Glamot“ na
pozemku parcelní číslo 1097/2, včetně zpevněných ploch, přípojky NN, splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakovacím objektem, areálových rozvodů vody a NN,
umístěné na pozemcích parcelní čísla 1070/8 (ostatní plocha/ ostatní komunikace), 1095/1 (orná
půda), 1095/2 (orná půda), 1097/1 (zahrada), 1097/2 (zahrada) vše v katastrálním území Jarošov u
Uherského Hradiště. Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše
uvedené věci.
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
Členění stavebních objektů:
SO 01 Novostavba skladové haly s administrativou
SO 02 Areálový rozvod splaškové kanalizace
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v000nx
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/76675/2021/ZemP/DP-B 3
Spis/11824/2021
3/0
Ing. Petra Zemánkové
572525154
petra.zemankova@mesto-uh.cz
6. ledna 2022

muuhvp22v£)D0nx

ROZHODNUTÍ
č. DP-B 3/2022
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Dne 20.09.2021 podali (dále též „stavebník"), žádost o dodatečné povoleni stavby - „Hospodářský objekt
u rodinného domu č.p. 231“, tvořený podzemním sklepem (sloužící jako sklad zahradní techniky a sklad
ovoce) a přístřeškem nad terasou, na pozemcích pozemková parcela číslo 278/2 (orná půda) a 294/7 (orná
půda) vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradišté, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako věcně příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad")
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád"), přezkoumal podle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 ve spojení s ustanoveními § 90 a § 110 až § 115
stavebního zákona předloženou žádost o dodatečné povolení stavby a na základě tohoto přezkoumání
vydává podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 92 a § 115
stavebního zákona:

dodatečné povolení
stavby: „Hospodářský objekt u rodinného domu č.p. 231“, tvořený podzemním sklepem (sloužící jako
sklad zahradní techniky a sklad ovoce) a přístřeškem nad terasou, na pozemcích pozemková parcela číslo
278/2 (orná půda) a 294/7 (orná půda) vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.
Stavba obsahuje:
Hospodářský objekt je umístěn na pozemcích pozemková parcela číslo 278/2 a 294/7, u hranice
s pozemkem stavební parcela číslo 334 vše v katastrálním území Sušice u Uherskěho Hradiště.
Stavba sklepa je navržena jako jednopodlažní stavba o půdorysných rozměrech 11 x 3,1 m, tvořena dvěma
místnostmi — sklad zeleniny a sklad zahradní techniky. Na sklepní konstrukci navazuje zastřešená terasa o
rozměru 3,9 x 11 m. Celková výška stavby je 3,5 m. Hospodářský objekt je navržen jako doplňková stavba
k rodinnému domu č.p. 231. Dešťové vody jsou jímány na pozemku stavebníka a dále využity pro závlahu
zahrady. Stavba je napojena na vodu a elektrickou energii prostřednictvím areálového rozvodu z rodinného
domu č.p. 231.

Pro dokončení stavby se stanovují tyto podmínky:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
muuhvp22v000oc

Naše č, j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mall:
Datum:

muuhvp22vC'u'Doc

MUUH-SŽP/75251/2021/DibT/DP-EB 1
Spis/11566/2021
3/0
Ing. Tomáš Dibďák
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh.cz
10. ledna 2022

Doručí se:
Dle rozdělovníku

Rozhodnutí č. DP-EB 1/2022
Dodatečné povolení stavby
Výroková část:
Dne 15.09.2021 podali (dále jen „stavebník“) žádost o dodatečné povolení stavby: Stavební úpravy domu
č.p. 260, Palackého nám. (dále jen „stavba“) na pozemku stavební parcela číslo 374 v katastrálním
území Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c),
přezkoumal předloženou žádost podle § 129 odst. 2 a 3 a § 109 až 115 stavebního zákona a rozhodl takto:
Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu —
„Stavební úpravy domu č.p. 260“, na pozemku stavební parcela číslo 374 v katastrálním území Uherské
Hradiště.

I.

dodatečně povoluje.
II. Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona

stanovuje podmínky pro dokončení stavby:
1)

Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o dodatečném povolení
stavby, kterou vypracoval Ing. arch. Zbyněk Margetík ČKA 02839; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2)

Stavba bude provedena na pozemcích stavební parcela číslo 374 v katastrálním území Uherské
Hradiště.

3)

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřiěem.

4)

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeěnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp21v012bu
muuhvp21v012bu
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

l\/IUUH-SŽP/13327/2021/KnoR/E 2
Spis/3610/2021
8/1
Růžena Knotová
572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
10. ledna 2022

ROZHODNUTÍ
č. E 2 /2022
Dne 15.02.2021 podal . žádost o vydání společného povolení pro stavbu: „Novostavba rodinného
domu včetně zahradmho domku, domovního rozvodu vody, přípojky splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace, přípojky NN, zpevněných ploch“ na pozemcích stavební parcela číslo 576/2
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely čísla 988/7 (zahrada), 989/3 (zahrada), 989/4
(zahrada). 989/6 (zahrada), 2068/8 (ostatní plocha), 2068/15 (ostatní plocha), 3024/47 (orná půda),
3024/53
(orná
půda),
3024/59
(orná půda), 3024/60 (orná půda), 4044 (ostatní plocha), 4080 (ostatní plocha), vše v katastrálním
území Mařatice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše
uvedené véci.
Městský úřad Uherské Hradišté, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále i jen „stavební úřad"), věcně příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný dle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád ) přezkoumal dle ustanovení § 94j až ustanovení § 94p stavebního zákona žádost
o vydání společného povoleni a dle ustanovení § 94p stavebního zákona:

vydává společné povolení.
kterým^ schvaluje stavební záměr pro umístění a povoleni stavby: „Novostavba rodinného domu
včetně zahradního domku, domovního rozvodu vody, přípojky splaškové kanalizace, dešťové
kanalizace, přípojky NN, zpevněných ploch" na pozemcích stavební parcela číslo 576/2 (zastavěná
plocha a nádvoří), pozemková parcely čísla 988/7 (zahrada), 989/3 (zahrada), 989/4 (zahrada), 989/6
(zahrada), 2068/8 (ostatní plocha), 2068/15 (ostatní plocha), 3024/47 (orná půda), 3024/53 (orná
půda), 3024/59 (orná půda), 3024/60 (orná půda), 4044 (ostatní plocha), 4080 (ostatní plocha)
vše v katastrálním území Mařatice.
Stavební záměr obsahuje stavbu rodinného domu s přípojkami na veřejnou technickou
infrastrukturu, zpevněné plochy a zahradní domek, vše umístěné na pozemcích níže
uvedených v katastrálním území Mařatice:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v001ga
muuhvp22v001ga
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SZP/82764/2021/ZpeP/E03
Spis/ 12840/2021
8/0
Ing. Pavla Zpěvákova
572525155
pa vla.zpevakova@mesto-u h. cz
19. ledna 2022

ROZHODNUTÍ
č. E03/2022
Dne 11.10.2021 podal (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu - „Novostavba rodinného domu“, na pozemku
pozernková parcela číslo 36 (zahrada), včetně zpevněných ploch, sjezdu, vodovodní přípojky,
přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace se vsakovacími objekty, domovních
rozvodů vody, elektřiny a plynu, (dále jen „stavební záměr") na pozemcích pozemková parcela číslo
36 (zahrada), stavební parcela číslo 36 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely čísla 3099/1
a 3099/4 (oba ostatní plocha/ostatní komunikace) vše v katastrálním území Traplice. Dne 11.10.2021
podal stavebník, žádost o povolení výjimky podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), z ustanovení
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OPVU").
Usnesením podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), ze dne 11.11.2021 č. j. MUUH-SŽP/92760/2021/ZpeP/R162 Sp. zn.
Spis/ 12840/2021, zdejší stavební úřad spojil společné územní a stavební řízení se správním řízením
o povolení výjimky.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) správního řádu, rozhodující o žádostech Ivana Kovacha, bytem Třída Maršála M 761
Malinovskěho v zastoupení Bc. Jakuba Jordána, nar. 29.05.1991, trv. bytem Hlinky č. p. 201, Vésky!
686 01 Uherská Hradiště 1 o vydání společného povolení a povolení výjimky pro shora uvedený
záměr:
l.ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal podle ustanovení
§ 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a podle ustanovení § 94p
stavebního zákona:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Novostavba rodinného domu“,
na pozemku pozemková parcela číslo 36 (zahrada), včetně zpevněných ploch, sjezdu,
vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace se vsakovacími
objekty, domovních rozvodů vody, elektřiny a piynu, (dále jen „stavební záměr") na pozemcích
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v001n6

Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Teiefon:
^•nnail:

Datum:

muuhvp22vl501n8

MUUH-SŽP/25949/2021/KnoR/DP-B 4
Spis/7161/2021
3/1
Růžena Knotová
572 525 158

ATOM - ATELIÉR s.r.o., IČO 03841324
Stojanová č. p. 1542
698 01 Veselí nad Moravou

Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz

19. ledna 2022

Rozhodnutí
č. DP- B 4/2022
Dne
31.03.2021
podal
ATOM
ATELIÉR
s.r.o.,
IČO
03841324,
se
sídlem
Stojanová č. p. 1542, 698 01 Veselí nad Moravou, žádost o dodatečné povolení stavby: „Rekreační objekt
na pare. č. 1377/3 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště", na pozemcích parcely čísla 1376/1 (ostatní
plocha), 1376/2 (ostatní plocha), 1377/3 (ostatní plocha), 1377/14 (vodní plocha), vše v katastrálním území
Babice u Uherského Hradiště (dále i jen „stavba"). Uvedeným dnem bylo řízení o dodatečném povolení
stavby zahájeno.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále i jen „stavební úřad"), věcně příslušný dle ustanovení
§13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dáie jen „správní řád"), přezkoumal předloženou
zadost dle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 90 stavebního
zákona a ustanovením § 109 až § 115 stavebního zákona a rozhodl dle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního
zákona s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona takto-

dodatečně povoluje,
stavbu. „Rekreační objekt na pare. č. 1377/3 v k.ú. Babice u Uherského Hradiště", na pozemcích parcely
ci^sla 1376/1 (ostatní plocha), 1376/2 (ostatní plocha), 1377/3 (ostatní plocha), 1377/14 (vodní plocha),
vse v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, nově dle geometrického plánu číslo 1258-6/2022
(vypracovaného společností GEOMETRA zeměměřičská kancelář, ověřeného oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Svatoplukem Stokláskem) rekreační objekt na pozemku parcela číslo 1377/97, Altán
na pozemku parcela číslo 1377/98, vše v katastrálním území Babice u Uherského Hradišté.
Stavba obsahuje:
SO 01 Rekreační objekt:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v002ab
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/84232/2021/Do/B 5/2022
Spis/ 13974/2021
5/0
Luboš Dovrtěl
572 525 157
lubos.dovrtel@mesto-uh.cz
24. ledna 2022

muohvp22víX)2ab
Obec Kudlovlce, IČO 00291072
Kudlovice č. p. 39
687 03 Babice u Uherského Hradiště

ROZHODNUTI
č. B 5/2022
Dne 14.10.2021 podala Obec Kudlovice, IČO 00291072, sídlem Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u
Uherského Hradišté, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
stavbu "ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ
KUDLOVICE" na pozemcích stavební parceia číslo 414, pozemková parcela číslo 3916/3 vše v
katastrálním území Kudlovice, spočívající v provedení stavebních úprav a přístavby mateřské škoíkv
č.p. 290.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále 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:

vydává společné povolení,
kterým^ schvaluje stavební záměr pro_ umístění a povoiení stavby "ENERGETICKY ÚSPORNÁ
OPATŘENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MŠ KUDLOVICE" na pozemcích stavební parcela
číslo 414, pozemková parcela číslo 3916/3 vše v katastrálním území Kudlovice, spočívající
v provedení stavebních úprav a přístavby mateřské školky č.p. 290 (dále jen "stavební záměr").
Stavební záměr spočívá v provedení přístavby ze severní a západní strany stávající mateřské školky
č.p. 290 (přičemž vznikne 1 třída s kompletním samostatným zázemím a vstupem) a dále stavebních
úprav za účelern změny stávajícího dispozičního řešení. Současně bude provedeno zateplení fasády,
výměna střešní krytiny, výměna výplní otvorů, vnitřních rozvodů technických instalací a výtápění,
včetně osazení nového zdroje tepla. Dále budou rozšířeny stávající zpevněné plochy v areálu a
zrušen stávající byt ve školce.
Přístavba (severní) - o půdorysu ve tvaru obdélníku, o rozměrech 15,4 m x 7,25 m, nepodsklepená,
o jednom nadzemním podlaží, s pultovou střechou hřebene + 5,150 m, od + 0,000, která se nachází
v úrovni podlahy stávajícího 1.NP, bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 3916/3 a to
ve vzdálenosti 5,1 m od společné pozemkové hranice se sousedním pozemkem pozemková parcela
číslo 3916/4 a ve vzdálenosti 12,59 m od společné pozemkové hranice se sousedním pozemkem
pozemková parcela číslo 3916/1; přístavba bude obsahovat vl.NP - třídu mateřské školky, dvě
zádveří, izolaci, WC, místnost pro mytí vnějších obalů nádob
Přístavba (západní) - o půdorysu ve tvaru obdélníku, o rozměrech 113,35 m x 2,8 m,
nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží, se sedlovou střechou (navazující na stávající střechu)
s výškou hřebene + 5,515 m, od + 0,000, která se nachází v úrovni podlahy stávajícího 1.NP, bude
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33

muuhvp22v002ah
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet iistů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/86041/2021/Do/B 6/2022
Spis/13971/2021
4/0
Luboš Dovrtěl
572 525 157
lubos.dovrtel@mesto-uh,cz
24. ledna 2022

muuhvp22vCX)2ah
STEELMART s.r.o., IČO 25586025
Huštěnovice č. p. 411
687 03 Babice u Uherského Hradiště

ROZHODNUTI
č. B 6/2022
Dne 20.10.2021 podala STEELMART s.r.o., IČO 25586025, sídlem Huštěnovice č. p. 411, 687 03
Babice u Uherského Hradiště, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro stavbu "Pivnice U Dolečka - pergola" na pozemku pozemková parcela číslo 984 v
katastrálním území Uherské Hradiště, spočívající v provedení pergoly se stínícími lamely, před
objektem občanské vybavenosti č.p. 493.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst
1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal
podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povoleni a podle § 94p
stavebního zákona:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby "Pivnice U Dolečka - pergola" na
pozemku pozemková parcela číslo 984 v katastrálním území Uherské Hradiště, spočívající
v provedení pergoly se stínícími lamely, před objektem občanské vybavenosti č.p. 493 (dále jen
stavební záměr).

Stavba spočívá v provedení pergoly, o půdorysu ve tvaru obdélníka o rozměrech 15,8 m x 4,9 m, o
výšce 2,8 m, která bude tvořena kovovou konstrukcí, vybavenou stínícími prvky a to jak na střeše, tak
ve stěnách (střecha pevnými stínícími lamely, stěna textilní stahovací roletou). Stavba bude umístěna
na pozemku pozemková parcela číslo 984, na stávající zpevněné ploše před pivnici U Dolečka č.p.
493, u společné pozemkové hranice se sousedním pozemkem pozemková parcela číslo 982 vše
v katastrálním území Uherské Hradiště, tak jak je zakresleno ve výkresu CELKOVÝ SITUAČNÍ A
KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY č.2,3, v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí ověřeně
projektové dokumentace.
Stanovení podmínek pro umístění a povolení stavebního záměru:
1.

Stavební záměr bude umístěn a proveden na pozemku pozemková parcela číslo 984 v
katastrálním území Uherské Hradiště, jak je zakresleno ve výkresu CELKOVÝ SITUAČNÍ A
KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2,3, v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí ověřené
projektové dokumentace.
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v002we
muuhvp22v002we
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/93630/2021/KnoR/EB 5
Spis/210/2022
5/1
Růžena Knotová
572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
31. ledna 2022

ROZHODNUTÍ
č. EB 5/2022
Dne 15.11.2021, žádost o vydání společného povolení pro stavbu: „Přístavba rodinného domu č. p.
235
včetně
opěrné
zídky
a oplocení", přístavba spočívající v provedení zastřešení stávající terasy, na pozemcích pozemková
parcela číslo 221/2 (orná půda), stavební parcela číslo 349 (zastavěná plocha a nádvoří),
vše v katastrálním území Košíky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památková páče (dále i jen „stavební úřad"), věcně příslušný
dle ustanovení §13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný dle ustanovení
^
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád") přezkoumal dle ustanovení § 94j až ustanovení § 94p stavebního zákona žádost
o vydání společněho povolení a dle ustanovení § 94p stavebního zákona

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby: „Přístavba rodinného domu
č. p. 235 včetně opěrné zídky a oplocení", přístavba spočívající v provedení zastřešení stávající
terasy, na pozemcích pozemková parcela číslo 221/2 (orná půda), stavební parcela číslo 349
(zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Košíky.
Stavební záměr obsahuje:
Přístavba rodinného domu: Přístavba o rozměrech 6,1 x 4,1 m bude umístěna na pozemku
pozemková parcela číslo 221/2 a stavební parcela číslo 349, u rodinného domu
ve vzdálenosti 6,8 m od hranice pozemku pozemková parcela číslo 221/3. Přístavba je navržena
z hliníkové konstrukce se třemi nosnými sloupky osazenými na základovém pase ze železobetonu
a tvárnic ztraceného bednění. Výška střechy přístavby je navržena v úrovni + 5,55 m, kdy ± 0 00
= úrovni podlahy 1. podlaží rodinného domu = 268,400 m.n.m. Střešní konstrukce je navržena
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v0038r
MUUH-SŽP/78466/2021/SrbZ/B 8
Spis/ 14196/2021

muuhvp22vCX)3Sr

4/0
Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz
31. ledna 2022

ROZHODNUTÍ
č. B 8/2022
Dne 27.09.2021 podali žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen
„společné povolení) pro stavbu - „Přístřešek" (dále jen „stavební zámér“) na pozemku rodinného
domu č.p. 1423 pozemková parcela číslo 1889/19 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mařatice.
Městský úřad Uherské Hradišté, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále 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:

vydává společné povolení,
kterým^ schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Přístřešek" (dále jen „stavební
záměr") na pozemku rodinného domu č.p. 1423 pozemková parcela číslo 1889/19 (trvalý travní
porost) v katastrálním území Mařatice.
Stavba obsahuje:
Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysného tvaru „L“ (půdorysně členitý tvar, vycházející z členitostí
stávajícího rodinného domu č.p. 1423) s plochou zelenou extenzivní nepochází střechou, výška atiky
+2,595m od úrovně podlahy v 1.NP navazuje na podlahu lodžie v 2.NP rodinného domu č.p. 1423, bez
obvodových^ stěn, založení stavby základové patky, nosná konstrukce dřevěné sloupy s dřevěným
stropem, z části s lamelovým obkladem. Přístřešek je napojen ze západní strany na stávající rodinný
dům č.p.1423.
Území dotčení vlivy stavbv:
Vlivy stavby budou dotčeny pouze pozemkem určené pro stavbu, sousední pozemky budou stavbou
ovlivněny pouze nepřímo
Stanovení podmínek pro umístění a povolení stavebního záměru:
1.

2.

Stavební záměr bude umístěn a proveden na pozemku pozemková parcela číslo 1889/19 v
katastrálním území Mařatice, jak je zakresleno v situačním výkresu C.2 v měřítku 1:150, který je
nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala oprávněná osoba
Ing.arch. Ondřej Pšenčík, ČKAIT 04095; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0038v
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/14096/2021/DlbT/EJ 6
Spis/2379/2021
8/0

muuhvp22v0038v

Ing. Tomáš Dibďák
572525159
tomas.dibdak@mesto-uh.cz
04. února 2022

ROZHODNUTÍ
č. EJ 6/2022

Tyršovo nám. (dále ien stavební
L
Stavební opravy a nástavba domu č.p. 429,
parcela élslo 652/6, 652/16 a 1257 v katastrálním úz“mílhěmk"i
“íntánrstleSníhffádofpl^^^^^

oPdélení Ozamnlho

1 písm, c), zákona č, 183/2006 Sb o územním olánS a
ustanovení § 13 odst
„stavební zákon") ve společném územním a staí^hním^íl
'' platném znění (dále jen
podle ustanoven § 94j až 94p s^vebního
přezkoumal
stavebního zákona
^ stavebního zakona zadost o společné povolení a podle § 94p
vydává společné povolení,
domu č.p. 429,''Tyíšovo'^ná^m7‘7dálejeírsSbníSmřrrnř^'^'^

'

^ nástavba

pozemková parcela číslo 652/6 652/16 a 1257 v
-i
stavební parceia číslo 215/2,
za účelem změny v užívání stavby «
provedených
bytový dům.
^
občanské vybavenosti na stavbu pro bydlení -

Stavební záměr obsahuje:
otvorů, odstraněn SmníS'^štítr osekán? venkwmho^k^

demontáž všech výplní

skladeb podlah a stropních konstrukcí demontáž všech ro7vnri/r'??°'^^'l'^'
vybourání
místnosti 1.11 (úklid), místnosti 2.10 (úklid) a prostoru 3 04?kr^fff
bude přístavba
časti. Kompletně bude odstraněno celé 3.NP. ^ ‘
‘®'’3®a) orientovaného do dvorní
umístěná v I.PP p„d

navle'ym
TlouSfka přilehlé vnitřní nosné stény bude zvětšen!
pálených,

^“TPána recyklátem.

z dvorní éástl bude provedena nová izolace proti vlhkosti sutLnhlho°fďiva “ ^

Novým zdivém buSu''Sdětení Snosti e.°í'oi'

a^ 1”)oTortteSr d''°

Jsou navrženy dílčí zazdívky otvorů a vyzdívky nových příček

dílčí zazdívky o"tv??a"nolTvyL??jI°p1‘?čér'"^°^*'
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oclloucené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v00382
muut\vp22v00382
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/82888/2021/KnoR/EB 7
Spis/12751/2021
7/0
Růžena Knotová
572525158

Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
2. února 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
^'■stano.enlm § 144

ROZHODNUTÍ
č. EB 7/2022
pro stavbu: „Stavební úpravy bytového £mu Sadová č 'd ^976 977“- u
parcela číslo 1272 (zastavěná olocha a náHwnřo
Pozemcích stavební
3023/65 (ostatní píocha) vše v katasháS SpmfP'°®ha),
společné územní a%taveLí'Lnív?v^^^^^^
bylo zahájeni

“ínovirisís
pa“re: X
sřásivtr/i á odsf?'prf
r" f -F“"á
a- c) Skoná č
dleustaaovenl§ 13 Odst. 1plsm

vydává společné povolení,
‘>^-‘'’0 «<>■>•“

Svát P.'Ť76“ áfptzáíntcfifavenát'"',

pozemkové parcely čísla 3023/62 (ostatní plocha) 3023/65
(zastavená plocha a nádvoří),
Mařatice.
^
P^ocr^a), 3023/65 (ostatní plocha), vše v katastrálním území
Stavební záměr obsahuje:

ve vchodé č. p. 076, který

™
“• -«307S3.,/os „o
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:

muuhvp22v003x5

Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:

l\/IUUH-SŽP/20154/2019/SrbZ/DP-B 9
Spis/13636/2019

Počet listů/příloh:

2/0

Vyřizuje:

Ing. Zuzana Srbecká

Telefon:

572 525 153

E-maii:

zuzana.srbecka@mesto-uh.cz

Datum:

7. února 2022

muuhvp22vC'D3x5

Rozhodnutí č. DP-B 9/2022
Dodatečné povolení stavby
Výroková část:
Dne 11.03.2019 podali (dále jen „stavebník") žádost o dodatečné povolení stavby „Relaxační objekt" (dále
jen „stavba") na pozemku rodinného domu č.p.260 pozemková parcela číslo 1928 v katastrálním území
Mařatice, provedené bez územního souhlasu a ohlášení stavby.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst 1
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
„stavební zákon"), přezkoumal předloženou žádost podle § 129 odst. 2 a 3 a § 109 až 115 stavebního
zákona a rozhodl takto:
Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu
„Relaxační objekt" (dále jen „stavba") na pozemku rodinného domu č.p.260 stavební parcela číslo 2469 v
katastrálním území Mařatice (dle geometrického plánu č.2985-119/2019),

dodatečně povoluje.
Stavba obsahuje:
Jedná se o doplňkovou stavbu ke stavbě rodinného domu č.p.260 o půdorysných rozměrech 4,53x9,04m se
sedlovou střechou s výškou hřebene střechy +5,634m od úrovně ±0,000, což je úroveň podlahy 1.NP.
Napojení rozvodů vody, kanalizace a elektřiny Je z rodinného domu č.p.260 na pozemku stavební parcela
číslo 43 v katastrálním území Mařatice. Dešťové vody Jsou svedeny do stávající retenční nádrže rodinného
domu č.p.260 na pozemku pozemková parcela číslo 1928 v katastrálním území Mařatice. Součástí stavby
Jsou rovněž opěrné zídky ze ztraceného bednění tl.200mm+cihelná obezdívka z lícových cihel tl.lSOmm,
jejichž výška Je vyšší než 1,0m, dále venkovní schodiště a zpevněné plochy ze štípaného kamene o ploše
89 m2
Výše uvedená stavba obsahuje:
v 1.NP- letní kuchyni, odpočívárnu, koupelnu, schodiště
v 2.NP- úložný prostor pro zahradní nábytek
Označení účastníků řízení podle S 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále len "správní řád"):
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33

muuhvp22v003yr
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SZP/88428/2021/DibT/B 11
Spis/12972/2021

Počet listů/příloh:

3/0

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Dibďák

Telefon:

572525159

E-mail:

tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum:

07. února 2022

muuhvp22vCX)3yr

Jacht Morava s.r.o., IČO 08665184
Kněžpole č. p. 322
687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

ROZHODNUTÍ
č. B11/2022
Dne 29.10.2021 podala společnost Jacht Morava s.r.o., IČO 08665184, Kněžpole č. p. 322, 687 12
Bílovice u Uherského Hradiště (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního a
stavebního povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu - „Zázemí půjčovny lodí Babíce“
(dále jen „stavební záměr") na pozemku pozemková parcela číslo 1327/1 v katastrálním území Babice
u Uherského Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánováni, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále 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:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Zázemí půjčovny lodí Babice"
(dále jen stavební záměr) na pozemku pozemková parcela číslo 1327/1 v katastrálním území Babice u
Uherského Hradiště.
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
Záměrem stavebníka je vybudování zázemí pro půjčovnu lodí z kontejneru o rozměrech 9 x 3,2 m,
s výškou atiky 3,05 m nad terénem. Objekt bude osazen na betonové dlaždice o rozměru 600/600/100
mm a připojen pouze k vedení NN. Navrhované zázemí půjčovny lodí bude umístěno na pozemku p.č.
1327/1, kde rohy budovy budou ve vzdálenosti 2,38 m od hranice pozemků p.č. 1327/1 a 1326/6, 1,49
m a 2,43 m od hranice pozemků p.č. 1327/1 a 1308/65, 3,49 m od hranice mezi pozemky p.č. 1327/1
a 1326/3 a v nejmenší vzdálenosti 23,87 m od křížení hranic pozemků p.č. 1327/1, 1326/1 a 1325/4.
Kontejner je rozdělen na čtyři samostatné skladové prostory se třemi vstupy orientovanými k vodnímu
toku. Dešťové vody budou odváděny na volný terén a zasakovány. Přívodní kabel elektrické energie
bude přiveden od přípojné skříně umístěné u křížení hranic pozemků 1327/1, 1326/1 a 1325/4. Zde
bude kabel ze skříně CYKY 5x6 + AROT 40 veden pod zemí ve vzdálenosti 1,0 m až 1,38 m od hranic
mezi pozemky p.č. 1327/1, 1326/1, 1326/2, 1326/3 a 1326/6 k výše uvedenému kontejneru, do
kterého bude ústit kolmo k jeho jihovýchodní fasádě. Přípojka NN bude předmětem samostatného
povolení.
Jde o stavbu na dobu dočasnou 15 let.

Masarykovo náměstí 19

686 Ol Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz

T
E

+420 572 525 111

IČ

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800
DS

ef2b3c5

1/6

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0056r
muuhvp22v0056r

Naše č. j.:
Spisová zn.:

MU U H-SŽP/36185/2021 /ZpeP/E08
Spis/ 6330/2021

Počet listů/příloh:

7/0

Vyřizuje:

Ing. Pavla Zpěvákové

Telefon:

572525155

E-mail:

pavla.zpevakova@mesto-uh.cz

Datum:

22. března 2022

ROZHODNUTÍ
č. E08/2022
Dne 05.05.2021 podali (dále jen „stavebníci") žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu - „Novostavba rodinného domu“ (dále jen
„stavební záměr") na části pozemků pozemková parcela číslo 47/44 a 47/45 (oba orná půda), včetně
přístřešku pro parkování, skladu zahradní techniky, přípojky vody, dešťové kanalizace
s akumulační Jímkou, splaškové kanalizace napojené na Jímku na vyvážení (stavbu dočasnou),
domovního rozvodu NN, zpevněných ploch, sjezdu (stavby dočasné), na pozemcích parcelní
čísla 47/44 (orná půda), 47/45 (orná půda), 47/64 (orná půda), 47/65 (orná půda), 58/6 (orná půda)
vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.
Současně dne 05.05.2021 podali stavebníci, žádost o povolení výjimky podle § 169 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon"), z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OPVÚ"), konkrětně z § 25 odst. 5 citované vyhlášky.
Usnesením podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), ze dne 20.05.2021 č. j, MUUH-SŽP/41673/2021/ZpeP/R74 Spis/
6330/2021, zdejší stavební úřad spojil společné územní a stavební rizeni se správním řízením
o povolení výjimky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.05.2021.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1
písm. b) správního řádu, rozhodující o žádostech Bc. Lukáše Přílučíka, nar. 25.05.1989 a Ing. Silvie
Přílučíkové, nar. 19.12.1989, oba trvale bytem Sušice č. p. 83, 687 04 Traplice o vydání společněho
povolení a povolení výjimky pro shora uvedený záměr:
l.ve společněm územním a stavebním řízení (dále jen „společná řízení") přezkoumal podle ustanovení
§ 94j až 94p stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedenáho řízení vydává podle
§ 94p stavebního zákona a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platnám znění

společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Novostavba rodinného domu“
na části pozemků pozemková parcela číslo 47/44 a 47/45 (oba orná půda), včetně přístřešku pro
parkování, skladu zahradní techniky, přípojky vody, dešťové kanalizace s akumulační Jímkou,
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0056r
muuhvp22vODKr

Naše č. j.:
Spisová zn.:

MU U H-SZP/36185/2021 /ZpeP/E08
Spis/ 6330/2021

Počet listů/příloh:

7/0

Vyřizuje:

Ing. Pavla Zpěváková

Telefon:

572525155

E-mail:

pavla.zpevakova@mesto-uh.cz

Datum:

22. března 2022

ROZHODNUTÍ
č. E08/2022
Dne 05.05.2021 podali (dále jen „stavebníci") žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu - „Novostavba rodinného domu“ (dále jen
„stavební záměr") na části pozemků pozemková parcela číslo 47/44 a 47/45 (oba orná půda), včetně
přístřešku pro parkování, skladu zahradní techniky, přípojky vody, dešťové kanalizace
s akumulační Jímkou, splaškové kanalizace napojené na Jímku na vyvážení (stavbu dočasnou),
domovního rozvodu NN, zpevněných ploch, sjezdu (stavby dočasné), na pozemcích parcelní
čísla 47/44 (orná půda), 47/45 (orná půda), 47/64 (orná půda), 47/65 (orná půda), 58/6 (orná půda)
vše v katastrálním území Sušice u Uherského Hradiště.
Současně dne 05.05.2021 podali stavebníci, žádost o povolení výjimky podle § 169 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon"), z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OPVÚ"), konkrétně z § 25 odst 5 citované vyhlášky.
Usnesením podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), ze dne 20.05.2021 č. j. MUUH-SŽP/41673/2021/ZpeP/R74 Spis/
6330/2021, zdejší stavební úřad spojil společné územní a stavební řízení se správním řízením
o povolení výjimky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.05.2021.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 13 odst 1 písm. c) stavebního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst 1
písm. b) správního řádu, rozhodující o žádostech o vydání společného povolení a povolení výjimky pro
shora uvedený záměr:
l.ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal podle ustanovení
§ 94j až 94p stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle
§ 94p stavebního zákona a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Novostavba rodinného domu“
na části pozemků pozemková parcela číslo 47/44 a 47/45 (oba orná půda), včetně přístřešku pro
parkování, skladu zahradní techniky, přípojky vody, dešťové kanalizace s akumulační Jímkou,
splaškové kanalizace napojené na Jímku na vyvážení (stavbu dočasnou), domovního rozvodu
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v005zn
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SŽP/95287/2021/Do/E 9
Spis/915/2022

Počet listů/příloh:

7/0

Vyřizuje:

Luboš Dovrtěl

Telefon:

572 525 157

E-mail:

lubos.clovrtel@mesto-uh.cz

Datum:

08. března 2022

muuhvp22v005zn

ROZHODNUTI
č. E 9/2022
Dne 22.11.2021 podala žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen
„společné povolení") pro stavbu "NOVOSTAVBA RD A GARÁŽE" včetně přípojek vody, kanalizace,
NN, zpevněných ploch, na pozemcích pozemkové parcely číslo 1332/56, 3992/1, 4052/1 vše v
katastrálním území Kudlovice. Dne 17.01.2022 dále podali stavebníci žádost o povolení výjimky podle
ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znéní
(dále jen „stavební zákon"), z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění (dále jen “OPVÚ"), pro výše uvedenou plánovanou stavbu
rodinného domu a garáže. Usnesením podle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád"), ze dne 18.01.2022, č.j.: MUUH-SŽP/5728/2022/Do/R 9
Spis/915/2022, zdejší stavební úřad spojil společné územní a stavební řízení (společné povolení)
s řízením o povolení výjimky.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c), stavebního zákona:

I. ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízeni") přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p stavebního
zákona
vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby "NOVOSTAVBA RD A GARÁŽE"
včetně přípojek vody, kanalizace, NN, zpevněných ploch, na pozemcích pozemkové parcely číslo
1332/56, 3992/1,4052/1 vše v katastrálním území Kudlovice.
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
Rodinný dům - o půdorysných rozměrech 13,02 m x 12,02 m, nepodsklepený, o jednom nadzemním
podlaží, svalbovou střechou s hřebenem + 6,275 m, od + 0,000, která se nachází v úrovni 1.NP
navrhovaného rodinného domu a odpovídá výšce 206,1 m n.m., výškový systém BpV, bude umístěn
na pozemku pozemková parcela číslo 1332/56 a to ve vzdálenostech 0,8 m a 0,92 m, od společné
pozemkové hranice se sousedním pozemkem pozemková parcela číslo 1332/42, ve vzdálenosti 3,3
m, od společné pozemkové hranice se sousedním pozemkem pozemková parcela číslo 1332/1 a ve
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
muuhvp22v0066j

Naše č. j.:

MUUH-SŽP/6437/2022/DibT/DP-EJ 10

Spisová zn.:

Spis/ 1357/2022

Počet listů/příloh:

5/0

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Dibďák

Telefon:

572525159

E-mail:

tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum:

02. března 2022

muuhvp22vDG'56j

Rozhodnutí č. DP-EJ 10/2022
Dodatečné povolení stavby
Výroková část:
Dne 18.01.2022 podal (dále jen „stavebník”) žádost o dodatečné povolení stavby: „Stavební úpravy
rodinného domu Kollárova č.p. 499“ (dále jen „stavba”), na pozemku stavební parcela číslo 663 včetně
zpevněných ploch na pozemcích pozemková parcela číslo 260/1 a 260/6, vše v katastrálním území Uherská
Hradiště, za účelem změny užívání stavby pro bydlení (rodinný dům), na ostatní stavbu.
Dne 18.01.2022 podal stavebník žádost podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon”) o povolení výjimek z § 20, odst. 5, písm. a)
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, spočívající v zřízení
jednoho parkovacího stání mimo stavební pozemek (pozemek domu č.p. 499) a z § 5, odst. 2 vyhlášky č.
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, spočívající v nezajištění potřebného
počtu parkovacích stání dle normového výpočtu.
Usnesením ze dne 28.01.2022 bylo podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném,
zněni (dále jen „správní řád“) řízeni o žádosti na dodatečné povolení stavby spojeno s řízením o povolení
výjimek.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování,
stavebního řádu a památkové péěe, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c),
stavebního zákona přezkoumal předložené žádosti podle § 129 odst. 2 a 3, § 109 až 115, 86 až 93 a § 169
stavebního zákona a rozhodl takto:
I. Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 115 a §79 stavebního zákona stavbu
Stavební úpravy rodinného domu Kollárova č.p. 499“ (dále jen „stavba”), na pozemku stavební parcela
číslo 663 včetně zpevněných ploch na pozemcích pozemková parcela číslo 260/1 a 260/6, vše v
katastrálním území Uherské Hradiště, za účelem změny užívání stavby pro bydlení (rodinný dům), na
ostatní stavbu,

dodatečně povoluje.
Stavba obsahuje:

Bourací práce:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v006kn
Naše č. j.:

MUUH-SŽP/33057/2021/KotUDP-B 12

Spisová zn.:

Spis/7060/2021

muuhvp22vC03kn

Počet listů/příloh:

3/0

Vyřizuje:

Kotrlová Lenka

Telefon:

572525156

E-mail:

lenka,kotrlova@mesto-uh.cz

Datum:

4. března 2022

ROZHODNUTI
č. DP-B 12/2022
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Dne 26.4.2021 podala (dále též „vlastník stavby"), žádost o dodatečné povolení dokončené stavby: „Stavba
pro ustájení psů“ (dále též „stavba") na pozemku pozemková parcela číslo 56/1 (zahrada)
v katastrálním území Huštěnovice.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako věcně příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad")
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád"), přezkoumal podle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 ve spojení s ustanoveními § 90 a § 110 až § 115
stavebního zákona předloženou žádost o dodatečné povolení dokončené stavby a na základě tohoto
přezkoumání vydává podle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 92
a § 115 stavebního zákona:

dodatečné povolení
dokončené stavby: „Stavba pro ustájeni psů“ (dále též „stavba") na pozemku pozemková parcela číslo
56/1 (zahrada) v katastrálním území Huštěnovice.
Stavba obsahuje:
Jedná se o dodatečné povolení dokončené stavby obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech
3,65 m X 12,5 m a výšky max. 2,85 m nad terénem, provedené bez základů, položené na dřevěných
paletách. Konstrukce stavby je z ocelových profilů, opláštění plechem a OSB deskami. Střecha je pultová
s plechovou krytinou na dřevěném krovu. Stavba je napojena na elektrické vedení zemním kabelem NN
z rozvaděče rodinného domu č.p. 317 ve vlastnictví vlastníka stavby. Dešťové vody ze střechy jsou svedeny
do okolní zatravněné plochy na pozemku vlastníka stavby. Stavba je umístěná svým SZ rohem
ve vzdálenosti 2,09 m a SV rohem ve vzdálenosti 2,15 m od sousedního pozemku parcela číslo 53. Stavba
byla provedena bez opatření stavebního úřadu, a proto je předmětem řízení o jejím dodatečném povolení.
Účel užívání stavby:
Stavba slouží pro ustájení psů určených pro výcvik (v rámci podnikatelské činnosti).
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0074s
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SZP/6181/2022/DibT/B 14
Spis/ 1939/2022

Počet listů/příloh:

3/0

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Dibďák

Telefon:

572525159

E-mail:

tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum:

10. března 2022

muuhvp22vCK)74s

Obec Jankovice, IČO 00542369
Jankovice č. p. 15
687 04 Traplice

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče obdržel dne 19.01.2022 žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu „Stavební úpravy požární zbrojnice v Jankovicích“, na pozemcích pozemková
parcela číslo 56, stavební parcela číslo 160, 162/1, 162/1 v katastrálním území Jankovice u
Uherského 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.
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 Obce Jankovice, IČO
00542369, Jankovice č. p. 15, 687 04 Traplice, o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou
stavbu, na základě výsledku provedeného stavebního řízení, rozhodl takto:

Stavba
„Stavební úpravy požární zbrojnice v Jankovicích“, na pozemcích pozemková parcela číslo 56,
stavební parcela číslo 160, 162/1, 162/1 v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště se
podle § 115 stavebního zákona
povoluje.

Stavba obsahuje:
Záměrem je odstranění stávající střechy požární zbrojnice vč. její nosné konstrukce. Následně bude
provedena střecha nová ve shodném tvaru a výšce. Krytina bude použita pálená Tondach. Požární
zbrojnice bude dále zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm, který bude zasahovat i
nad pozemek p.č. 162/1 a 56. Luxferová výplň směrem k pozemku p.č. 162/1 bude vybourána a
nahrazena novým oknem. Dalšími úpravami, které však nepodléhají povolení, jsou výměna oken a
vrat, zateplení stropní konstrukce nad 2.NP minerální vatou.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1)

2)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Pavel Vařecha, ČKAIT 1302213; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
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Městsl^ úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v00799
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SŽP/93135/2021/DibT/E 11
Spis/ 1038/2022

Počet listů/příloh:

8/0

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Dibďák

Telefon:

muuhvp22v00799

Rezidence Otakarova s.r.o.,
IČO 08230528

572525159

E-mail:

tomas.dibdak@mesto-uh.cz

Datum:

28. března 2022

tř. Masarykova č. p. 128
698 01 Veselí nad Moravou
Zast. Quba s.r.o., IČO 29352371
Potocká č. p. 868/42
Kohoutovice
623 00 Brno 23

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu s § 94m odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon“), jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30 účastníků dle §
94k písm. e)).

ROZHODNUTÍ
č. E 11/2022
Dne 12.11.2021 podala společnost Rezidence Otakarova s.r.o., IČO 08230528, tř. Masarykova č. p.
128, 698 01 Veselí nad Moravou, zastoupena společností Quba s.r.o., IČO 29352371, Potocká č. p.
868/42, Kohoutovice, 623 00 Brno 23 (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního a
stavebního povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu bytového domu s názvem. Novostavba Rezidence Otakarova, Uherské Hradiště" na částech pozemků stavební parcela číslo
^ 126/2 ( vše zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště), včetně zpevněných ploch pro
pěší a parkovací stání, přípojky kanalizace, vody, plynu a přeložky plynovodu, na pozemcích
pozemková parcela číslo 102 a 653/12 (vše ostatní plocha - ostatní komunikace) a stavební parcela
číslo 125, 126/1 a 126/2 (vše zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště), vše v katastrálním území
Uherské Hradiště.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon") ve společněm územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal
podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle 6 94d
stavebního zákona:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby bytového domu s názvem. Novostavba Rezidence Otakarova, Uherské Hradiště" na částech pozemků stavební parcela číslo
125, 126/1 a 126/2 ( vše zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště), včetně zpevněných ploch pro
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v007g2
Naše č. j.:

MUUH-SŽP/87089/2021/Do/E 12
Spis/ 1296/2022

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

muuhvp22va)7g2

/O

Luboš Dovrtěl
572 525 157
lubos.dovrtel@mesto-uh.cz
10. března 2022

ROZHODNUTÍ
č. E 12/2022
Savbu^4ovn«laSfLH-^°®L° ydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
pozemcích pozemkové parcely číslo 3975/8 (orná půda) a
3975/37 (orná půda) vse v katastrálním území Kudlovice. Dne 26.01.2022 dále podal žádost o
povoleni vyjimky podle ustanovení § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
radu v platném znění (dále jen „stavební zákon"), z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb o obecných
st°avbu^
I
uvedenou plánovanou
stavbu rodinného domu. Usnesením podle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb správní řád
qn JTííS/oí??'
..správní řád"), ze dne 26.01.2022, č.j.: MUUH-SŽP/8493/2b22/Do/R 13
Spis/1296/2022 zdejsi stavební urad spojil společné územní a stavební řízení (společné povolení) se
s právním řízením o povolení výjimky.
puvuienij se
Popis vviimkv:
Výjimka z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky OPVÚ pro uvažovanou výše uvedenou stavbu, spočívá
v umístěním rodinného domu na pozemek pozemková parcela číslo 3975/37 a to ve vzdálenosti
sousedního rozestavěného rodinného domu na pozemku pozemková parcela číslo
3975/33, namísto požadované vzdálenosti 7,0 m, od tohoto rodinného domu. \/še výše uvedené je
umisťováno na pozemcích v katastrálním území Kudlovice.
^

Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
1 nícrí
’
^ památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst
1 pism. c), stavebního zakona:
^

I. ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení") přezkoumal podle
zákTna'^^'^' ^
stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p stavebního
vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby "NOVOSTAVBA RD A GARÁŽE"
Sis"
"a pozemcích pozemkové parcely ílslo
1332/56, 3992/1,4052/1 vse v katastrálním území Kudlovice.
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v007hh

Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:

3/1

Vyřizuje:

Růžena Knotová

Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v007hh

MUUH-SŽP/9052/2022/KnoR/DP-B 15
Spis/ 1615/2022

572 525 158
Růžena, Knotova@mesto-uh.cz
11. března 2022

Rozhodnutí
č. DP- B 15/2022
Dne 28.01.2022 podal žádost o dodatečné povolení stavby: „Sklad zahradního nářadí a opěrná zeď“ na
pozemcích pozemková parcela číslo 225/9 (orná půda), stavební parcela číslo 342 (zastavěná plocha a

Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
s IR Sf
a památkové péče (dále i jen „stavební úřad"), věcně příslušný dle ustanovení
ořlLíif
183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
r500/?nn?Rh
’’
^
příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
žóHocí^Hi°^
’
'■3d ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), přezkoumal předloženou
zadost dle ustanoveni § 129 odst 2 a 3 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 90^stavebního
Skon! l
110 až § U5 stavebního zákona a rozhodl dle ustanovení § 129 odst 3 stavebního
zakona s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona takto:

dodatečně povoluje,
®
pozemcích pozemková parceia číslo 225/9 (orná
k ř parcela cislo 342 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Košíky nově dle
SmSřSk°
° ,^^®'y2020 (vypracovaného Ing. Janem Pohunkem, ověřeného oprávněným
CIslo 343 v
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:

muuhvp22v007lj

Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:

l\/IUUH-SŽP/49324/2021/SrbZ/B 16
Spis/ 10434/2021

Počet listů/přiloh:

5/0

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

niuuhvp22v0O7lj

Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz
15. března 2022

ROZHODNUTÍ
č. B 16/2022

524,,

zSouXh'i před e.p^f5.‘

j

y4p stavebního zakona zadost o spolecne povoleni a podle § 94p stavebního zákona:

vydává společné povolení,
,^a.< ■ pS,,t2“:r;srars5

a povolení stavby - „Přístavba obráběcí dílnv č

d

^

navazující na stávající zpevněnou plochu před č.p.235.
Stavební záměr obsahuje:
Jedná se o nepodsklepenou přístavbu obráběcí dílny napojenou na stávající obráběcí dílnu č n 235

zp

pa 2a,eapPa,p„o.vcPpa,.acP, .P.a,a.P^Pada.aJ.4Í°^

s^lecného hranice s pozemkem pozemkové parcela číslo 611 a dále ve vzdélenoái ISm od hranice
686 Ol Uherske Hradiště
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v006ov

Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SŽP/59833/2021/KnoR/DP-B 18
Spis/9831/2021

Počet listů/příloh:

9/1

Vyřizuje:
Telefon:

nnuuhvp22vDDoov

Růžena Knotová
572 525 158

E-mail:

Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz

Datum:

16. března 2022

Rozhodnutí č. DP-B 18/2022
Dodatečné povolení stavby

dodatečně povoluje

ÍSSSlÍ#íS‘B.1rS3S

Stavba obsahuje:
SO 01 Ubytovna
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v007zi
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SZP/10822/2022/KotL/B 19
Spis/ 1985/2022
5/0
Kotrlová Lenka
572525156
lenka.kotrlova@mesto-uh.cz
16. března 2022

muuhvp22vC07zi

společnost
Kl.s.r.o., IČO 26219085
Sokolovská č. p. 1395
Mařatice
686 01 Uherské Hradiště 1

ROZHODNUTÍ
č. B 19/2022
Dne 3.2.2022 podala společnost K 1, s.r.o., IČO 26219085, Sokolovská č. p. 1395, Mařatice, 686 01
Uherské Hradiště 1 (dále též „stavebník"), žádost o vydání společného povolení (společného územního
rozhodnutí
a
stavebního
povolení)
pro
stavbu:
„Stavební
úpravy
mycí
línky
v Mařatících“ (dále též „stavební záměr") na pozemku stavební parcela číslo st. 1716 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálním území Mařatice (dále též „stavba").
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako věcně příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad")
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád") 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:

vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby: „Stavební úpravy mycí linky
v Mařaticích“ na pozemku stavební parcela číslo st. 1716 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním
území Mařatice.
Stavební záměr obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy pro vylepšení technického stavu mycí linky osobních automobilů. Navržené
stavební úpravy obsahují výměnu části zdivá za montovanou ocelovou konstrukci opláštěnou PUR
panelem, výměnu valbové střechy s betonovou krytinou za plochou s krytinou z plastové fólie, včetně
provedení střešních světlíků, částečnou výměnu výplní otvorů, částečné dispoziční změny a s nimi
spojenou změnu účelu užívání místností.
Po provedení stavebních úprav zůstane z velké části původní stěnový systém v kombinaci
s železobetonovým stropem bez zásahu. K jeho odstranění dojde pouze v traktu mycí linky, kde bude
rovněž odstraněna i stávající menší montovaná ocelová část. V tomto prostoru pak bude zděný systém
nahrazen kompletně montovanou ocelovou konstrukcí, včetně konstrukce stropní a střešní. Ocelový
montovaný systém bude navazovat na stávající stěnové nosné konstrukce. Kompletně bude nově
provedeno zastřešení, kdy stávající šikmá střecha bude nahrazena střechou plochou přímo na konstrukci
stropu.
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0082q
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/pňloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SZP/9329/2022/ZemP/B 20
Spis/ 2367/2022

muuhvp22v(X>82q

3/0
Ing. Petra Zemánkova
572525154
petra.zemankova@mesto-uh.cz

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

16. března 2022

ROZHODNUTI
č. B 20/2022
Dne 31.01.2022 podalo Město Uherské Hradiště, IČO 00291471, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686
01 Uherské Hradiště 1 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
stavbu - „Aquapark UH - stavební úpravy tobogánové věže a nástavba strojovny
vzduchotechniky" na pozemku stavební parcela číslo 1238 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Mařatice, v objektu č.p. 1214.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst.
1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební zákon") a místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správního řádu“), rozhodující o výše uvedené žádosti na vydání
společného povolení, přezkoumal tuto žádost podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona a na
základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 94p stavebního zákona a podle § 13a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, v platném znění

společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby - „Aquapark - stavební úpravy
tobogánové věže a nástavba strojovny vzduchotechniky" (dále jen stavební záměr) na pozemku
stavební parcela číslo 1238 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Mařatice, v objektu
č.p. 1214.
Popis stavebního záměru:
Jedná se o stavební úpravu stávající budouvy č.p. 1214 - Aquapark UH. Stavební úpravy spočívají ve
stavebních úpravách tobogánové věže a dojezdu tobogánů. Stávající strojovna vzduchotechniky
v suterénu bude odstraněna a dojde k propojení tobogánové věže a suterénu pomocí nového
železobetonového schodiště. Nová strojovna vzduchotechniky bude nově umístěna na stávající
střešní konstrukci dojezdu tobogánů. Strojovna bude provedena z lehkých sendvičových minerálních
panelů, s výškou zastřešení +6,740 od 0,000 = úroveň 1.NP = 180,95 m.n.m. B.p.v. Přístup do
strojovny bude zřízen vyřezáním otvoru na úrovni 2.NP a osazením dveří.
Území dotčené vlivy stavby:
Vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro umístění stavebního záměru, sousední
pozemky a stavby budou záměrem ovlivněny pouze nepřímo.
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v008qe
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/6247/2022/ZemP/DP-EB 14
Spis/ 1198/2022
3/0
Ing, Petra Zemánkové
572525154
petra.zemankova@mesto-uh.cz
23. března 2022

muuhvp22v038qe

ROZHODNUTI
č. DP-B 14/2022
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Dne 09.01.2022 podali (dále jen „stavebníci"), žádost o dodatečné povolení stavby - „Stavební úpravy bytu
č. 14 v bytovém domě č. p. 987“, na pozemcích stavební parcely čísla 1878/1, 1878/2, 1878/3, 1878/4,
1878/5 (vše zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Uherské Hradiště, spočívající v provedení
drážek pro rozvod elektro v nosných konstrukcích panelu a ve stavení úpravě dveřního otvoru v nosné
konstrukci (dále jen „stavba").
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako věcně příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad")
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platněm znění (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad
dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád"), přezkoumal podle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 ve spojení s ustanoveními § 110 až § 115 stavebního
zákona předloženou žádost o dodatečně povolení stavby a na základě tohoto přezkoumání vydává podle
ustanovení § 129 odst, 3 stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona:

dodatečné povolení
stavby - „Stavební úpravy bytu č. 14 v bytovém domě č. p. 987“, na pozemcích stavební parcely čísla
1878/1, 1878/2, 1878/3, 1878/4, 1878/5 (vše zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Uherské
Hradiště.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy spočívají v provedení stavební úpravy dveřního otvoru v nosné konstrukci mezi místností
obývací pokoj a kuchyně a dále v provedení drážek pro rozvod elektro v nosných konstrukcích panelu.
Stavební úpravy budou dokončeny dle předloženěho statického posouzení, vypracovaného Ing. Jindřichem
Navrátilem, ČKAIT 1300095, leden 2022. tj.:
Provedení zesílení oslabeného levého ostění nosně zdi stávajícího dveřního otvoru
V místě oslabeného levého betonového ostění v nosné zdi bude na celou výšku doplněn a nakotven ocelový
profil U 140. Ocelový profil se nasune na ostění přírubami tak, že rovná část svislé stěny profilu bude tvořit
ostění otvoru. Ocelový profil může být také z profilu UE nebo UPE 140. Před nasunutím profilu se celé
stávající svislé ostění opatří vrstvou speciální výsprávkově maltý na opravu betonových konstrukcí, kterou je
produkt MAPEGROUT od firmy MAPEI (ale je možné použít i jiné podobné produkty na opravu betonových
konstrukcí od firem BASF, SIKA, PCI, WEBER, Den Braven, apod.). Tuto maltu je nutné také nanést na
vnitřní část ocelového profilu, kterou se bude tlačit na stávající betonové ostění stěny.
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
muuhvp22v009c8

muuhvp22vDD9c8
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

ALVAR, s.r.o., IČO 26238705
Dráhová č. p. 775
Ostrožské Předměstí
687 24 Uherský Ostroh

MUUH-SŽP/93344/2021/DibT/E 15
Spis/ 1794/2022
6/0

Ing. Tomáš Dibďák
572525159
tomas.dibclak@mesto-uh.cz
31. března 2022

Zast. AK11 a.s., IČO 24789364
Za Humny č. p. 587
Jarošov
686 01 Uherské Hradiště 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument je doručován způsobem „Veřejná vyhláška“ a to v souladu s § 94m odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jelikož jde o řízení
s velkým počtem účastníků (více než 30 účastníků dle § 94k písm. e)).

Rozhodnutí č. E 15/2022
Výroková část:
Dne 15.11.2021 podala společnost ALVAR, s.r.o., IČO 26238705, Dráhová č. p. 775, Ostrožské
Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, zastoupena společností AK11 a.s., IČO 24789364, Za Humny č. p.
587, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1 (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení") pro stavbu: „Novostavba bytového domu,
ulice Dlouhá" (dále jen „stavební záměr") na pozemku parcela číslo 653/12 (zastavěná plocha a nádvoří)
včetně přípojek na veřejnou infrastrukturu na pozemku pozemková parcela číslo 653/10 (ostatní plocha ostatní komunikace) vše v katastrálním území Uherské Hradiště.
Dne 10.02.2022 podala tatáž společnost žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, v platném znění pro shora uvedenou stavbu, konkrétně z ustanovení § 5
odst. 2 citované vyhlášky.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c), 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 odst. 1 stavebního zákona schvaluje
stavební záměr, pro který:

I.

Vydává společné povolení.

Stavební záměr obsahuje:
Bytový dům na pozemku stavební parcela číslo 316 (zastavěná plocha a nádvoří), umístěnou na hranici
s pozemky p.č. 315, 452, 653/12, z části na hranici s pozemkem p.č. 104/1 a z části ve vzdálenosti 0,8 m od
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0094o
niuuhvp22ví>094o
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/98120/2021/KnoR/ E16
Spis/ 1159/2022
6/1
Růžena Knotová
572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
29. března 2022

Arcibiskupské iesy a statky Olomouc s.r.o.,
IČO 01559109
Dvorského č. p. 5/17
Svatý Kopeček
779 00 Olomouc 9
zastoupeni;
dnprojekce s.r.o., IČO 07457871
Kamenec č. p. 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

ROZHODNUTÍ
č. E 16/2022
Dne 01.12.2021 podala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., IČO 01559109,
se sídlem Dvorského č. p. 5/17, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9, zastoupená na základě plné moci
společnosti dnprojekce s.r.o., IČO 07457871, se sídlem Kamenec č. p. 1685, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem 1, žádost o vydáni společného povolení pro stavby: „Hájenka Košíky“ na pozemku
stavební parcela číslo 136/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jako stavby pro bydlení s kanceláří lesního
hospodáře, včetně dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, domovního rozvodu vody
ze stávající studny, domovního rozvodu NN, zpevněných ploch, oplocení a požární nádrže,
na pozemcích stavební parcela číslo 136/3 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely čísla
578/2 (orná půda), 578/3 (zahrada), 578/4 (ostatní plocha), 858/2 (zahrada), 858/3 (ostatní plocha),
1132/1 (ostatní plocha), a stavební úpravy stávající hospodářské budovy, na pozemku stavební
parcela číslo 136/3 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Košíky. Dnem podání
žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále i jen „stavební úřad“), věcně příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný dle ustanovení
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád") přezkoumal dle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení stavby a dle ustanovení § 94p stavebního zákona

vydává společné povolení.
kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby: „Hájenka Košíky" na pozemku
stavební parcela číslo 136/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jako stavby pro bydlení s kanceláří lesního
hospodáře, včetně dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, domovního rozvodu vody
ze stávající studny, domovního rozvodu NN, zpevněných ploch, oploceni a požární nádrže,
na pozemcích stavební parcela číslo 136/3 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely čísla
578/2 (orná půda), 578/3 (zahrada), 578/4 (ostatní plocha), 858/2 (zahrada), 858/3 (ostatní plocha),
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v009sc
MUUH-SZP/96799/2021/SrbZ/DP-EB 17
Spis/2319/2022

muuhvp22vC095C

2/0
Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
Zuzana. srbecka@mesto-uh. cz
1. dubna 2022

Rozhodnutí č. DP-EB 17/2022
Dodatečné povolení stavby
Výroková část:
Dne 26.11.2021 podali (dále jen „stavebník") žádost o dodatečné povolení změny stavby: „Přístavba a
stavební úpravy rodinného domu č.p. 546“ na pozemku stavební parcela číslo 686 a pozemková parcela
číslo 348/178 v katastrálním území Mařatice (dle GP č.3038-5/2021 na pozemku stavební parcela číslo 686
v katastrálním území Mařatice).
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon") přezkoumal předloženou žádost podle § 129 odst. 2 a 3 a § 109 až 115
stavebního zákona a rozhodl takto:
Podle § 129 odst. 3 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 115 stavebního zákona změnu stavby
„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 546“ na pozemku stavební parcela číslo 686 v
katastrálním území Mařatice

dodatečně povoluje,
stavba obsahuje:
Jedná se o jednopodlažní přístavbu rodinného domu č.p. 546 ve dvorní části o půdorysných rozměrech 3,85
(4,5) X 8,90m, spočívající v rozšíření stávající kuchyně s obývacím pokojem, vznik nového pokoje a chodby,
navazující na stávající garáž v 1.NP.
Stavební úpravy rodinného domu č.p. 546 spočívají v dispozičních úpravách a zrušení lodžie v 2.NP z uliční
části.
Rodinný dům, obsahující 1 byt, po provedených stavebních úpravách a přístavbě obsahuje:
v 1.PP - schodiště, 2 x sklad
v 1.NP - zádveří, 2 x chodbu, garáž, pokoj, kuchyň + obývací pokoj, koupelnu, technickou místnost
v 2.NP - chodbu, WC, koupelnu, 4 x pokoj
Označení účastníků řízení podle S 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále ien "správní řád"í:
Ing. David Hřibňák, 06.03.1985, Chelčického č. p. 811, 686 06 Uherské Hradiště 6
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v000y8
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E'^nail:

l\/IUUH-SŽP/103568/2021/ZemP/SE 1
Spis/590/2022
3/0
Ing. Petra Zemánkové
572525154
petra.zemankova@mesto-uh.cz

Datum:

20. ledna 2022

muuhvp22vO&Dy8

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
č. SE 1/2022
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
panovaní, stavebního radu a památkové péče (dále i jen „stavební úřaď‘), věcně příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný
dle ustanoveni § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
na zaklade společného oznámení záměru ze dne 20.12.2021, o vydání společného územního souhlasu
a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu - „Novostavba rodinného domu“
na pozemku pozemková parcela číslo 2/15 (zahrada) včetně zahradního domku, vodovodní přípojky
přípojky NN, deštové kanalizace, oplocení, zpevněných ploch, na pozemcích pozemková parcela
cislo 2/15 (zahrada) 413/1 (ostatní komunikace) vše v katastrálním území Sušice u Uherské Hradiště
ktere podal (dále jen „stavebník"),po posouzení uvedeného podání dle ustanovení § 96a s přihlédnutírri
k ustanoveni § 96 odst. 4 stavebního zákona a ustanovení § 106 odst. 1 stavebního zákona vydává

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
pro stavbu - „Novostavba rodinného domu“ na pozemku pozemková parcela číslo 2/15 (zahrada)
vcetne zahradního domku, vodovodní přípojky, přípojky NN, dešťové kanalizace, oplocení,
zpevněných ploch, na pozemcích pozemková parcela číslo 2/15 (zahrada) 413/1 (ostatní komunikace)
vse v katastrálním území Sušice u Uherské Hradiště, dle navrženého záměru

Popis záměru
Polohové a výškové umístění stavby rodinného domu: Samostatně stojící, nepodsklepený
jednopodlažní novostavba rodinného domu, obdélníkového tvaru o rozměrech 18,3 x 10,3 m zastřešena
střechou s výškou atiky +3,6 m od 0,000, která se nachází v úrovní 1.NP a odpovídá výšce
213,50 m.n.m. Bpv, je umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 2/15, ve vzdálenosti 3 8 m od
hranice pozemku pozemková parcela číslo 2/1; 5,57 m od hranice pozemku pozemková parcela číslo 5,7;
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v000td

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

muuhvp22vOCX)td
ARCHIKA s.r.o., IČO 27715795
Boršice č. p. 9
687 09 Boršice u Buchlovic

MUUH-SŽP/91680/2021/KnoR/SE 2
Spis/ 534/2022
4/1
Růžena Knotová
572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
11. ledna 2022

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
č. SE 2/2022
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v0021z
MUUH-SŽP/97241/2021/SrbZ/SUE 1
Spis/ 984/2022

muuhvp22vC'021:

3/0

Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz
26. ledna 2022

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
č. SUE 1/2022
“ání.^stLwřo
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^'zSu ^

vp,a,n/m%„énf(dúle?en .sííni

a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru''ro"lménT?tobr
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Po provedené nástavbě a stavebních úprav bude rodinný dům č.p.159 obsahuje:
v 1.PP - 5 X sklep
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v0025z
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Teiefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/102096/2021/Do/SE 3/2022
Spis/ 635/2022
3/0
Luboš Dovrtěl
572 525 157

muuhvp22v0025z

lubos.clovrtel@mesto-uh.cz
20. ledna 2022

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
č. SE 3/2022

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby

Stavba obsahuje:

Rodinný dům (obsahující jeden byt) - o nepravidelném půdorysu o rozměrech 1flsimriih„i,

;fochou'stt^:si;ty"?82rm^^:ie?droro"Sf°^
souse^rU'«Své%rel

průsečíků pozemkových hranic pozemků, pozemkové parcely číslo 3872/5 3872/30 a io26/?'’mftak
zakresleno ve výkresu KOORDINAČNÍ SITUACE r 9 a r T u miřífi; d
°
projektové dokumentace. Rodinný dTm bTobsaSovat v 1 NP - ISs
Obývací pokoj, dva pokoje, ložnici, koupelnu s WC, denní místnost,'šatnu, koípelíS wc! sklad',’ terísu'’

°Xu' iřechors" v7éro:"aůrr'3“i mT/r?ooo "Itere's"’’
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v0037m
MUUH-SŽP/89027/2021/SrbZ/SE 4
Spis/ 1373/2022
5/0

muuhvp22v0037m

Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153
zuzana.srbecka@mesto-uh.cz
1. února 2022

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
^

® prov edení m ohlášen

ého

stave

bního

Záměru

C. oc 4/2022

pLmáS pto íatosS

P'“^třsdl, oddélenl územního

zákona a, 183/2006 Sb, o územním DLovínl , «S?.n^ T.*’
odst.1 plsm, c)
zákon"), na základě žádosti pro vydáni spoleanlto územního" “P'f"®"’
i®" .stavební
ohlášeného stavebního záměru pro stávbu - Rodinné ditm" na
a souhlasů s provedením
stavební parcela číslo 61/5
(zastavěná plocha a nádvoří), včetně priooikv NN nlvnu^Há^dd ’ dále zpevněných přístupových a příjezdových oloch^ Lvnrin
''® stávající trase,
4,5 m3 s přepadem do zahradv na ooVpr^rirE cí; ?
festových vod do akumulační nádrže o objemu
2067/3 (ostatní plocha), 2067/2 (ostatní plocha 2067/l^řn^t%'^^^i^'h°\^^-^ (zastavěná plocha a nádvoří),
kterou dne 01.11.2021 (dále jen stavebník“lnn nnJo
Plocha), vse v katastrálním území Mařatice,
spřihlédnutímk§96odst.4a§106stavebníhozákonav7dáva
""
§ 96a

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
přípojky NN,X'u,"dá1eTýmrny wXodTpípojky

plocha a nádvoří), včetně

(Ostátn, Plochá, 2062,1 (oS p,ra,%t SSrnrt^ml

mŽ?S,'

dStr/á'S''

Popis záměru:
Polohově a výškově umístění stavby
rozměrech 9,50xfSm'?zastaSěnřploše^T7^50^m^°Tk?

^varu o půdorysných

hřebene sedlově střechy +8 800 mas výškou atíkv ninrhó Ir
COŽ je 183,75 m,h.m. B.p.v rumlstěn na

Mařatice. Parkování vozidla Je zajištěno v garáži

íf

^ sedlově střechy s výškou
z0,000=podlaha v 1.NP,

* Parcela cislo 61/6 v katastrálním území

Dispoziční řešení Rn-
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

muuhvp22v007fx
MUUH-SŽP/20782/2022/SrbZ/SE 5
Spis/ 2980/2022
3/0

muuhvp22v0I}7f3í

Ing. Zuzana Srbecká
572 525 153

v zastoupení Projekty JURA s.r.o.
IČ 04828992

zuzana.srbecka@mesto-uh.cz
22. března 2022

Vavrečkova č. p. 5262
760 01 Zlín 1

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
c. SE 5/2022
“Intln,."!veSo" ráS?®"'

P-stfed,.^ oddélan, dzemniho

dle ust.§ 13 odst 1 písm. c) zákona č 183/2006 Rh n r
„stavební úřad), věcně příslušný
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“1 a’
^
^ádu, ve znění
zákona č. 500/2004 Sb. správní
veodstl písm. b)
společněho oznámení záměru o vydání sooleřn^hn^'?'
„správní řád“), na základě
^ souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru pro stLbu Rodinný diiní“
zpevněných přístupových a příjezdových oloch ndvndu Wočf
číslo 27/2 (zahrada), 781 (LíaTnTpS tefid
írf k
09.03.2022 podal zastoupernL zíkladě ohé^

pripojky NN, kanalizační, vodovodní,
pozemkové parcely
v katastrálním území Vésky, které dne

Vavrečkova č.p.5262,760 01 Zlín 1 (dále jen stavebník'® '' ° '
04828992,
stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení S 96 ndlt ^4 P°®°'|'2®ni uvedeného podání dle ust§ 96a
zákona vydává
ustanoveni § 96 odst 4 stavebního zákona a ust. § 106 stavebního

společný uzemni souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
příjezdových ploch, odvo(^ dešťových 'vod^^na pozemc^cř^^"^'

^P^^^něných přístupových a

Popis záměru:

předáno . 5.35a . a . Í42a^, .a o^ro%tK^:.?e::X:or^o^nrrNVa%dp^^
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Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33

muuhvp22v007ao
muuhvp22vOD7ao
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/přiloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/11497/2022/KnoR/SUE 2
Spis/ 2920/2022
3/1
Růžena Knotová
572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz
22. března 2022

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS
A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Č SUE 2/2022
plánovali, Plavebního

památS^Pefe Pdále

Prostfetll, odděleni územního

dle ustanoveni § 13 Odst. 1 plsm c) Zákone Soně
(Stavební zákon), ve znění pozdě ších předpisů^fdáí

°

Plánování a stavebním řádu

dle ustanovení § 11 Odst 1 písm b) zákona č 500/2004 rk
na základě společného oznámení záměru ze d^n^e^O? 02 2022 n'wH'
a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního láměrS prnSvíú-^^^S^

a přístavba rodinného domu č. p. 495“ na pozemcíchÍLXí

a místně příslušný
předpisů,

‘'Pravy, nástavba

i

a nádvoří), 656/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katact
^®56/1 (zastavěná plocha
„stavebník"),
po ^
noPon ®
''^‘^stralnim území Mařatice, které (dále jen
dle ustanovení § 96a stavebního zákona c nnhiáHn +■ i
í
uvedeného
podání
stavebního zákona vydává
^ hládnutím k ustanovení § 96 odst 4 a ustanovení § 106

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru

L°vebnf pamtlrčísíL' S''%astavě'íá ploSf

"r Ír /o

vse v katastrálním území Mařatice, dle navrženého záměfu

’

Po^e^^cích

^ (zastavena plocha a nádvoří).

Stavba obsahuje:
v

apňsravOa rodinného domu:

656,1
Masarykovo náměstí 19
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