Odbor územního plánování
a stavebního řádu
oddělení územního plánování
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum

Oprávněná úřední osoba

Číslo jednací

Spisová značka

15.02.2018

Ing. arch. Monika Antošová

KUZL 11722/2018

KUSP 10634/2018 ÚP

Podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, podává jako orgán příslušný podle
ust. § 67 písm. g) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 4
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto informaci.
Žadatel Ing. XXXX XXXXXXXXX požaduje poskytnutí písemností a podání (podaná v roce 2017 nebo 2018),
kterými se občané, případně právní subjekty, dožadují nebo dožadovali přezkoumání opatření obecné povahy
(územního plánu, stavební uzávěry) vyhlášených v katastru obce Podolí, okr. Uherské Hradiště.
Poskytnutá informace:
Požadovaná dokumentace (v rozsahu viz příloha) k přezkumu opatření obecné povahy (územního plánu,
stavební uzávěry) na k.ú. Podolí nad Olšavou je přílohou tohoto podání informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ing. arch. Monika Antošová
referentka oddělení územního plánování
Přílohy:





Podnět k provedení přezkumného řízení podle ustanovení § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ze dne 08.03.2017, včetně příloh: Plná moc, ze dne 09.03.2017; Usnesení, ze dne
27.10.2006 (Městský úřad Uherské Hradiště, OŽP/50797/08/13050/2006/Kru-351); Sdělení
o zahájení řízení k žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, pozvánka k ústnímu jednání, ze dne 27.10.2006 (Městský úřad Uherské
Hradiště, OŽP/50696/08/13050/2006/Kru-349); Rozhodnutí, ze dne 07.11.2006 (Městský úřad
Uherské Hradiště, OŽP/44185/06/130050/2006/Kru-357)
Podnět k přezkoumání zákonnosti opatření obecné povahy, ze dne 23.11.2017, včetně příloh: Plná
moc, ze dne 14.09.2017; Námitky proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře, ze dne
01.09.2017; Plná moc, zde dne 23.11.2017
Podnět na přezkum Opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře na pozemcích
p.č. XXX/X a p.č. XXX/X v katastrálním území Podolí nad Olšavou, ze dne 12.01.2018, včetně příloh:
Plná moc, ze dne 11.08.2017; Faktura – daňový doklad č. 7332017, vč. přílohy; Veřejná vyhláška,
Návrh opatření obecné povahy, vč. příloh, ze dne 01.09.2017 (Obec Podolí); Odvolání proti rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby, ze dne 11.08.2017; Odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby, doplnění odvolacích důvodů, ze dne 24.08.2017; Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
Podolí konaného dne 31.08.2017 v budově obecního úřadu v Podolí; Plná moc, ze dne 14.09.2017
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