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Poskytnutí informací
Dne 19. 5. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o
poskytnutí těchto informací:
Žádost o poskytnutí informace ke stavbám sítí na pozemku ppč. 1383 k. ú. Uhřice u
Kroměříže:
Žádám o poskytnutí informace k umístění sítí na předmětném pozemku, zejména povolení ke
stavbě sítí, souhlas vlastníka pozemku a kolaudační rozhodnutí. Pak budeme postupovat dále
dle poskytnutých informací.
K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušných odborů
sdělujeme následující:

Dle vyjádření Odboru stavební úřad:
Městský úřad Kroměříž, odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování a stavebního
řádu nemůže poskytnout požadované informace, neboť povolování staveb a jejich změn,
terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci ve
správním obvodu obce Uhřice u Kroměříže spadají do působnosti Stavebního úřadu
Morkovice-Slížany.
Městský úřad Kroměříž, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování jako orgán
územního plánování, nevede evidenci inženýrských sítí, tedy nevytváří vlastní přehled sítí
technické infrastruktury umístěných v jednotlivých pozemkových parcelách, proto není v
působnosti orgánu územního plánování podávat informace o jejich existenci.
Orgán územního plánování pro informaci dodává, že existenci konkrétních inženýrských sítí,
které by mohly být na daném pozemku umístěny, lze zjistit na portále www.juap-zk.cz, který
eviduje tzv. územně analytické podklady a slouží jako jeden z nástrojů územního plánování,
nebo u jednotlivých vlastníků inženýrských sítí.
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Dle vyjádření Odboru životního prostředí:
Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž není známo, že by byla v poslední
době povolována stavba vodovodu, nebo kanalizace na pozemku p. č. 1383 v k.ú. Uhřice.
Údaje o ostatních inženýrských sítích je možno zjistit přímo u správců sítí. Jsou to např.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, dále správci plynárenské, elektrické, informační, telefonní
soustavy. Informace o sítích je možno také zjistit na Obecním úřadě Uhřice nebo na
Stavebním úřadě Morkovice – Slížany.
Dle vyjádření Odboru občansko-správních agend:
Speciální stavební úřad nepovoloval žádné inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1383 v k.ú.
Uhřice u Kroměříže.

Mgr. Petra Svačinová
vedoucí odboru Útvar tajemníka
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