
t,tĚ§l,o Knůlvičňiž

/rč' *é/§o',* 

ililit,,ililfififi,,ilil',fittlffi 
ffi il''

Městský úřad Krorrěříž
odbor staveni úřad
1.máje 319t,
767 01 Kroměříž

Věc: Zádcrst o připo.iení k stavelrnínru řízení

Zadam Vás tímto, o připojení do stavehrrílro řízerri vc věci netlrovitosti ho§tilee_ _
,Jo.1rá.9r§,],o i.q,_!#I§rQgbgabJ*d$§klJ§á_La_p3l9_ť9_st.l 1 87ll. Krorněříž, Dle
Ýa^š"h" sťěG"í 

' 
ž8,82ďl_mři;;a';.Ť;řjólffi;,i]i-břTú(Ňl"sý2ři§šŤt 5Filjsou

v objektu stavby, kte,ré nejsotr v souladu se stavebnínl zákonern a lrudou dodatečně
projednáván1,,Zádá,,n_ aby,ch b1.1 pI'ipo.ien do tohoto řízení. proložc prov{)7 z tito ttetntrvitosti

značně onrezuje volné a spokojené rržívání mé nernovitosti i kdl,ž nejsetn úplně pr'ílrrý soused,

Dále př,ipoju.ii kopii petice. kde tento provoz narušu.ie ijiné subjekly. obyvatele Dolriíclr
zahrad.

Dále brr,cli ptlžiila] d č.10611
\1Ylesťtl mql 90ta1 lElru ltveclené l,}e]llov

nemovitost ktlIaudov
,ce, ale ie zde ()ZC]\ia

hlrrk překračuje povoiené normt,.

Za kladrré r,},řízellí př,cdcrl dĚkuii.

S pozdravem

i za o|,11,r,atele Doirrích 7,ahrad

V Krorrrěříži 25.c),]0 1 _5

Přílohy:
Petice a podpisový archy,
Fotodokumentace z veřej ných zdroiů
Pozvánky na tyto akce z veřejných zdroiů
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z Městskélio úřadu krcměříž o voláni na Městskou
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MESTSKY URAD KROME
sTAvEBNí úŘan

767 01 Velké náměstí 11

Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

02 l 3 3 4 l 0 6 47 2 I l 29 3 8 l 20 l 5 lN et Kroměříž dne 16. 10. 20l5
Mgr. Netopilová'Vendutu fut573 321 II9
vendula.netopilova@mesto-kromeriz.cz

1 9. 10. 2015

Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., íI,{ 42/2015

,,Způsob užívání restaurace Na Hradě"

Dolnozahradská č. p. 17 86, Kroměříž

V souladu se zákonem ě, 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vrám k Vaší žádosti ze dne 25. 9.2015 o poslgrtnutí informací, jak byl a bude vyřešen Váš dotaz
naužíváni výše uvedené nemovitosti, stavební úřad sděluje následující:

Váš dotaz na způsob uživáni objektu restaurace Na řIradě byl stavebním úřadem již zodpovězen sdělením
ze dne 24.7.2015, které jste obdržel dne29.7.2015, a sdělením ze dne28.8.2015, které jste obdržel
dne 2. 9 . 2015, v obou případech pod sp. zn. 02133410467 53l2085/2015Fil.

MÉ§Tílď úŘao KRoí,4 É Říž
stavabní úřad
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