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21.4.2020 
571 450 511,571 116 257 
pekarova@mukarolinka.cz 

Karolinka, dne 
TEL.: 

E-MAIL:

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o. 

2. května 7134

760 01 Zlín 
IDDS: p7aiyup 

POSKYTNUTÍ INFORMACE 

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle§ 13 odst. I písm.dl zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon") na základě žádosti Vám, v souladu se zákonem č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, poskytuje následující informace: 

a) účastníkem řízení, a zároveň i žadatelem samotným, v řízení vedeným pod č.j.:MU
Výst.:375/1825/2007-Mi ze dne I 5.10.2007 ve věci vydání dodatečného povolení studny na
pozemku parc.č. 8886/1 v k.ú. Nový Hrozenkov a povolení k nakládání s podzemními
vodami - k jejich odběru z výše uvedené studny

b) spolužadatelem o vydání územního souhlasu ve věci „oprava - (výměna) přívodního kabelu
380 v od rozvodny ČEZ k soukromým chatám v k.ú. Nový Hrozenkov v oblasti Portáš -
Kohůtka" vedeným pod č.j.:MU-Výst.:337/1598/2007-Mi ze dne 26.7.2007

Spis pod čJ:MU-Výst.:337/1598/2007-Mi ve věcí „oprava - (výměna) přívodního kabelu 380 v od 
rozvodny CEZ k soukromým chatám v k.ú. Nový Hrozenkov v oblasti Portáš - Kohůtka" byl 
založen dnem podáním žádosti, a to 16.7.2007, ukončen vydáním územního souhlasu dne 26.7.2007. 
Tento spis nebyl v listinné podobě, v archívu Městského úřadu Karolinka, odboru výstavby, 
dohledán, jak již byl opatřením ze dne 18.11.2019 pod č.j.:MU-4624/2019 informován. 
Stavební úřad má k dispozici pouze elektronickou verzi územního souhlasu, uloženou v programu 
VIT A, a prosté kopie územního souhlasu a situací stavby, které bvlv úřadu předloženy 

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby na základě podnětu 
zahájil zjišťování ve věci legálnosti připojení nemovitostí manželů 

situovaných v blízkosti horské chaty Kohútka, na el. energii. Toto připojení/jeho oprava 
měla být realizována na základě územního souhlasu ze dne 26.7.2007 pod č.j.:MU
Výst.:337/1598/2007-Mi. Pro tento zjišťovací proces byl založen spis pod značkou MU
Výst.: 173/4197/2018-Pe. Ve spisu pod č.j.: MU-Výst.: 337/1598/2007-Mi, nebylo od vydání 
územního souhlasu ze dne 26.7.2007 pokračováno. 




	img20200421_14184205_Stránka_1_Obraz_0001
	img20200421_14184205_Stránka_2_Obraz_0001
	img20200421_14184205_Stránka_3_Obraz_0001
	img20200421_14184205_Stránka_4_Obraz_0001
	img20200421_14184205_Stránka_5_Obraz_0001

