
MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ 
STAVEBNÍ ÚŘAD 

767 01  Kroměříž, Velké náměstí 115 
 

Sp.zn.  02/334/083823/3780/39/2022/Kub Kroměříž, dne 29.09.2022 

Oprávněná úřední osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Kubáčková Hana 

573321100 

hana.kubackova@mestokm.cz 

 

 

INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Město Kroměříž, zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Němcem, IČO 00287351, Velké náměstí 
115, 767 01  Kroměříž, které zastupuje Ing. Jakub Burý, IČO 74298445, nar. 1975, Vrchoslavice 
176, 798 27  Vrchoslavice (dále jen "žadatel") dne 27.09.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní 

smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení podle § 92 a §115 stavebního zákona na 

stavbu: 

" Mobilní kluziště 13x28 m včetně příslušenství, Kroměříž, Hanácké náměstí, parc. č. 3743/19"  
Kroměříž, Hanácké náměstí 

 na pozemcích  parc. č. 3743/19, 3743/83 v katastrálním území Kroměříž. 

Záměr obsahuje: 

- Mobilní kluziště má tvar obdélníku rozměru 13x28m se zaoblenými rohy o poloměru 4,5m. Mobilní 

kluziště bude umístěno na stávající rovné zatravněné ploše. Chladící jednotka je umístěna v 

plechovém kontejneru 2258x2050x1330mm, který je umístěn vedle kluziště. 

- Kontejner technického zázemí má tvar kvádru rozměru 5,2x2,7x2,6m. Nosná konstrukce je tvořena 

ocelovou konstrukcí z dutých válcovaných profilů. Rám je opláštěn sendvičovou obvodovou 

konstrukcí sestávající z fasádního plechu, minerální izolace a laminované dřevotřískové desky. 

- Navrhovaná stavba je stavbou mobilní, dočasnou a vhodně doplňuje veřejný prostor Hanáckého 

náměstí, kdy rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit občanů.  

 

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), podle § 78a odst. 3 a 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

otisk úředního razítka 

 

Ing. Hana Kubáčková 

vedoucí stavebního úřadu 

Městského úřadu Kroměříž 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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