Městský úřad Uherské Hradiště
Masalykovo nám. č.p. 19, ó86 70 Uherské Hradiště
stavební odbor
Zn.: MUUH-SO/S I 807 l20I I 198961201 I /Sr/O
Uherské Hradiště: 22. čewna2}Il
Oprávněná úřední osoba: Ing. Zuzana Srbecká
tel.:572 525 153
e-mail. : ztuana.srbecka@mesto-uh. cz

ozNÁMBNÍ
o zahájení spojeného územního a stavebního Ťizení
a porvání k ústnímujednání
Dne 30.5.201l podal Zďenék Pospěch, nat.23.9.1966, Pod Zalvady č,.p.493, Mařatice, 686 05
Uherské Hradiště 5 (dále jen ,,stavebník"), žáďost o změnu stavby a o změně vlivu stavby na
vyuŽívání územípro stavbu ,,Přístavba rodinného domu č.p.493u, na pozemku stavební parcela
ěíslo 640 a pozemku pozemková parcela číslo854/8, za účelemzřízeni restaurace v 1. NP' včetně
zpevněné plochy pro venkovní posezení ve dvorní části stavebního pozemku, parkovacích staní
pro vozidla hostů, na pozemku pozemková parcela číslo854/8, vše v katastrálním tnemi
Mďatice. Uvedeným dnem by|o zahájeno územnířízeni.
Téhoždne požádal o vydrínístavebního povolení na tutéžstavbu včetně provedení stavebních
úprav vl.NP, výměny vodovodní přípojky a sjezdu zparkovacích stání na přilehlou místní
komunikaci, na pozemku stavební parcela číslo640 v katastrálním tnemi Mďatice, za úěe|em
změny užívánil.NP bytové jednotky na restauraci.
Usnesením podle $ l40 odst. 1 zikona č. 500/2004 sb., správní řád v platném znéni (dále jen
,,správní řáň"), ze dne 22.ěervna 2011 pod Zn.:MUUH-sol5l747l20l1l9888l201'1'lSrlPt l59,
spojil Městský úřad Uherské Hradiště, stavební odbor, jako příslušnýstavební úřad podle $ 13
zákona č.18312006 Sb., o územním plránovríní a stavebním řádu v platném znění (dále jen
''stavební zěkon"), v souladu s $ 78 odst. 1 stavebního zákona tzemní Ťizení na umístění shora
uvedené stavby se stavební m řízením.

Městský uřad Uherské Hradiště, stavební odbor, oznamuje v souladu s ustanovením $ 87 a ll2
odst. 1 stavebního zď<ona, zahájeni veřejného územního řízeni spojeného se stavebním řízerum
dotčeným orgránům a znétmým účastníkůmtízeni. Současně naÍizuje k projednaní Žádostí ústní
jednaní spojené s místnímšetřením na den

19.7.20!l v 9:00 hodin
se schůzkou účastníkůjednóní na místě stavby, tj.

RD č.p.493, ulice Pod Zahrady, Uherské

Hradiště.
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