Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Rozhodnutí o odstranění staveb
Žádost o informace:
1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o odstranění
stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.11.2021 doposud.
3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané
odstranění týká.
4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.
Odpověď:
Vážení,
k jednotlivým dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o informace ze dne 01.08.2022 Vám sděluji následující:
1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?
Ano.
2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o
odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 2. 2022
doposud.
Viz přiložený dokument.
3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání
rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané
odstranění týká.
K dnešnímu dni neprobíhá žádné takové řízení.
4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.
Viz přiložený dokument.
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v009s0

muuhvp22vCffl950
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:

MUUH-SŽP/13872/2022/KnoR/R 55
Spis/ 2683/2022

PROMABYT, a.s., ICO 63494248
Kollárova č. p. 1229
698 01 Veselí nad Moravou

3/0

Vyřizuje:

Růžena Knotová

Telefon:
E-mail:

572 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz

Datum:

11. dubna 2022

ROZHODNUTI O POVOLENI ODSTRANĚNI STAVBY
č. R 55/2022
Dne 15.02.2022 podala společnost PROMABYT, a.s., IČO 63494248, se sídlem Kollárova č. p. 1229,
698 01 Veselí nad Moravou, ohlášení odstranění stavby: „Seníku, stájí a přístřešku", na pozemcích
stavební
parcely
čísla
666/2
(zastavěná
plocha
a
nádvoří),
667/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 978/1 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Mařatice.
Jelikož se uvedený záměr týká nemovitosti obsahující azbest, stavební úřad považuje v souladu
s ustanovením § 128 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") podaně ohlášení odstranění za žádost
a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.
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) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě výsledků
provedeného řízení dle ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona vlastníku stavby

povoluje odstranění

stavby: „Seníku, stájí a přístřešku", na pozemcích stavební parcely čísla 666/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), 667/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 978/1 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním
území Mařatice.
Popis odstraňované stavby:
SO 01 Seník:
Jedná se o odstranění jednopodlažního objektu, obdélníkového půdorysu o rozměrech 22,6 m x 12,3 m,
s výškou hřebene střechy 9,3 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a ocelové střešní příhradové
vazníky. Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Seník je umístěný na pozemku stavební parcela číslo
978/1 v katastrálním území Mařatice.
SO 02 Stáj:
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v00c08
muuhvp22vCX>c08
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SŽP/14316/2022/KnoR/R64
Spis/ 3444/2022

Počet listů/příloh:

5/0

Vyřizuje:
Telefon:

EUROPE 1 STEEL s.r.o., IČO 24730289
Biskupský dvůr č. p. 2095/8
Nové Město
110 00 Praha 1

Růžena Knotová

E-mail:

5782 525 158
Ruzena.Knotova@mesto-uh.cz

Datum:

2. května 2022

ROZHODNUTI O POVOLENI ODSTRANĚNI STAVBY
č. R 64/2022
Dne 16.02.2022 podala společnost EUROPE 1 STEEL s.r.o., IČO 24730289, se sídlem Biskupský
dvůr č. p. 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, ohlášení odstranění stavby: „Rodinný dům č. p.
232“, na pozemku stavební parcela číslo 329 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Mařatice.
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „stavební úřad“), 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 ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), na podkladě výsledků provedeného řízení dle ustanovení § 128
odst. 4 stavebního zákona vlastníku stavby

povoluje odstranění

stavby: „Rodinný dům č. p. 232“, na pozemku stavební parcela číslo 329 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálním území Mařatice.
Popis odstraňované stavby:
Rodinný dům č. p. 232 umístěný na pozemku stavební parcela číslo 329 (zastavěná plocha a nádvoří)
v katastrálním území Mařatice. Rodinný dům je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou,
z části pultovou střechou. Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov s pálenou krytinou. Svislé konstrukce
tvoří nepálené kotovicové cihly a cihly pálené. Stropy jsou dřevěné trámové s prkenným podbitím
a záklopem, podlahy jsou prkenné, kladené na škvárové lože. Rodinný dům bude odstraněn v plném
rozsahu včetně základových konstrukcí. Rodinný dům bude odstraněn postupným rozebíráním.
Vodovodní přípojky a kanalizační přípojka budou zrušeny, vzdušné vedení NN bude odpojeno.
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

muuhvp22v00h7z
Naše č. j.:
Spisová zn.:

MUUH-SŽP/48707/2022/ZemP/R 91
Spis/ 4524/2022

Počet listů/příloh:

2/0

Vyřizuje:
Telefon:

Ing. Petra Zemánkové
572525154

E-mail:

petra.zemankova@mesto-uh.cz

Datum:

7. června 2022

muuhvp22vCK}h7z

EG.D, a.s., IČO 28085400
Lidická č. p. 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno 2
Zast. VOLTECH s.r.o., ICO 05084164
Na Drahách č. p. 728
686 04 Kunovice

ROZHODNUTI O POVOLENI ODSTRANĚNI STAVBY
č. R 91/2022
Dne 04.04.2022 ohlásila společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602
00 Brno 2, zastoupená společností VOLTECH s.r.o., IČO 05084164, Na Drahách č. p. 728, 686 04
Kunovice odstranění stavby - „Demontáž venkovního vedení ulice Tř. Maršála Malinovského“, na
pozemcích stavební parcela číslo 529/7, 660, 940 a pozemková parcela číslo 1386 vše v katastrálním
území Uherské Hradiště. Dne 20.04.2022 vydal stavební úřad usnesení pod č.j. MUUHSŽP/33518/2022/ZemP/R 58, kterým rozhodl o provedení řízení o odstranění stavby.
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"), na podkladě výsledků provedeného řízení podle § 128 odst. 4
stavebního zákona a podle § I80 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

povoluje odstranění
stavby „Demontáž venkovního vedení ulice Tř. Maršála Malinovského“, na pozemcích stavební
parcela číslo 529/7, 660, 940 a pozemková parcela číslo 1386 vše v katastrálním území Uherské
Hradiště.
Stavba obsahuje: Demontáž venkovního izolovaného vedení AES 4x95 od konzoly č. 861 přes
konzoly č. 862, 863, 864 až po konzolu 865. Konzoly budou posléze zařezány u fasády. V rámci
stavby bude dále provedena demontáž rozpojovací skříně SR302/NK R423010, umístěné na p.č.
1386 včetně odpojení přívodních a odvodních kabelů a dále rozpojovací skříně SR402/NV R429036
včetně odpojení přívodních a odvodních kabelů, která je umístěna ve stěně bytového domu č.p. 518.
Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude odstraněna do 30.10.2022.
2. Odstranění stavby RD bude provedeno dle dokumentace odstranění staveb, která byla zpracována
společností VOLTECH s.r.o., IČ 05084164, autorizaci provedl Ing. Tomáš Margetík, ČKAIT
1006457.
3. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Před zahájením prací sdělí žadatel zdejšímu
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele
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Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště; Protzkarova 33

muuhvp22v00glg
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:

MUUH-SŽP/41262/2022/KotL/R87
Spis/ 5964/2022

Vyřizuje:
Teiefon:
E-maii:

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

Datum:

1. června 2022

muuhvp22víX)glg
Uherskohradišťská nemocnice a.s., iČO 27660915

3/0

J. E. Purkyně č. p. 365
686 06 Uherské Hradiště 6
zastoupena společností
G G ARCHICO a.s., IČO 46994432
Zelené náměstí č. p. 1291
686 01 Uherské Hradiště 1

ROZHODNUTI O POVOLENI ODSTRANĚNI STAVBY
č. R87/2022
Dne 13.5.2022 ohlásila Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČO 27660915, J. E. Purkyně č. p. 365,
686 06 Uherské Hradiště 6 (dále též „vlastník stavby”), zastoupená společností G G ARCHICO a.s.,
IČO 46994432, Zelené náměstí č. p. 1291, 686 01 Uherské Hradiště 1, záměr odstranit stavbu
„Uherskohradišťská nemocnice a.s - demoiice objektů 69, 70, 74, 75“ na pozemku stavební
parcela číslo 501 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště (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 (dáíe jen „stavební
úřad") dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v píatném 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"), vydal dne 25.5.2022 usnesení pod č.j. MUUHSŽP/44681/2022/KotL/R80, kterým rozhodl o provedení řízení o odstranění stavby.
Stavební úřad, na podkladě výsledků provedeného řízení podle § 128 odst. 4 stavebního zákona,
vlastníku stavby

povoluje odstranění
stavby „Uherskohradišťská nemocnice a.s - demolice objektů 69, 70, 74, 75“ na pozemku
stavební parcela číslo 501 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské Hradiště.
Stavba obsahuje:
Stavby určené k odstranění se nachází v jihovýchodní části areálu Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Jedná se o uzavřený komplex čtyř budov obehnaný plotem. Tyto budovy sloužily jako virologie.
Objekt 69 je jednopodlažní zděný nepodsklepený obdélníkového tvaru se sedlovou střechou.
Na severozápadní a jihovýchodní straně objektu jsou doplněny přístavby. Dům sloužií k bydlení a jako
garážové stání. Zvýšený půdní prostor byl využíván ke skladování. Objekt je vybaven rozvody vody,
kanalizace a silnoproudu.
Objekt 70 je jednopodlažní zděný nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou
se vstupní jednopodlažní přístavbou s pultovou střechou. K tomuto objektu byla přistavěna
na jihozápadní straně garáž, která je konstrukčně řešena samostatně. Objekt byl využíván jako
budova pro pokusná zvířata. Objekt je vybaven rozvody vody, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu.
Objekt 74 se je jednopodlažní zděný nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru se sedlovou střechou
s předsunutou částí průčelí ve střední části podélné strany. Objekt byl využíván původně jako virologie
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