Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33
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Kotrlová Lenka
572525156
lenka.kotrlova@mesto-uh.cz

VEŘEJNÁ

Uherskohradišťská nemocnice a.s., IČO 27660915
J. E. Purkyně č. p. 365
686 06 Uherské Hradiště 6
zastoupena společností
Damaris Solutions s.r.o., IČO 08445885
Příkop č. p. 843/4
Zábrdovice
602 00 Brno 2

VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního
plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, vydal dne 12.11.2020 územní rozhodnutí č. UR 26/2020, č.j. MUUHSŽP/37537/2020/KotL/UR 26, spisová zn. Spis/ 5784/2020, pro stavbu „Modernizace spalovny
nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a.s.“, včetně zpevněných ploch a dešťové
kanalizace s retenční nádrží a vsakovací jámou, umístěných na pozemcích pozemková parcela číslo 383/1
(ostatní plocha) a stavební parcela číslo 818 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Uherské
Hradiště.
Podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás jako
účastníka řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení,
zapsaný spolek „Chraňme zeleň z.s.", IČO 22863907, Jana Blahoslava 371, 686 01 Uherské Hradiště,
zastoupený na základě plné moci Ing. Radkem Miškeříkem, Štěpnická 1260, 686 06 Uherské Hradiště 6,
odvolání, jehož fotokopii zasíláme přílohou. Podané odvolání má odkladný účinek a rozhodnutí tak nenabylo
právní moci.
K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 5dnů od doručení tohoto vyrozumění.
V této lhůtě se též mohou účastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání, nahlédnutím do spisu
vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání, na Městském úřadě v Uherském Hradišti, odboru
stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče,
v kanceláři stavebního úřadu č. 210, a to v úřední dny (PO, ST 8:00-11:00, 11:30-17:00 hodin). V době
nouzového stavu v úřední hodiny uvedené na webových stránkách Města Uherské Hradiště.
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Po této lhůtě bude odvolání včetně souvisejícího spisu předloženo na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor
stavebního řádu a životního prostředí, jako odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí.

otisk razítka
Lenka Kotrlová
referent
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Příloha:
Fotokopie odvolání ze dne 27.11.2020 (2xA4)

Obdrží:
Žadatel - Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Datová schránka:
Damaris Solutions s.r.o., Příkop č. p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, swdbwwf (zastupující
Uherskohradišťskou nemocnici a.s., J. E. Purkyně č. p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6)
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Město Uherské Hradiště, zastoupené dle OŘ vedoucím UMA Ing. arch. Alešem Holým
Účastník řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Datová schránka:
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati č. p. 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní v souladu s § 87 odst. 3
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou
vyhláškou):
osoby s vlastnickým či jiným věcným právem k následujícím pozemkům nebo stavbách na nich:
stavební parcela číslo: 817, 1334, 2889 v katastrálním území Uherské Hradiště
pozemková parcela číslo: 838/3 v katastrálním území Uherské Hradiště
pozemková parcela číslo: 3779/1 v katastrálním území Kunovice u Uherského Hradiště
Účastník řízení dle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - dotčená
veřejnost (do vlastních rukou):
Ing. Radek Miškeřík, Štěpnická 1260, 686 06 Uherské Hradiště 6 (zastupující spolek Chraňme zeleň z.s.,
Jana Blahoslava 371, 686 01 Uherské Hradiště 1)
Dále obdrží s žádostí o zveřejnění na úřední desce a poté vrácení ověřeného výtisku zpět stavebnímu
úřadu:
Městský úřad Uherské Hradiště - právní odbor
Městský úřad Kunovice - odbor hospodářsko správní, náměstí Svobody č. p. 361, 686 04 Kunovice, DS:
OVM, djzbz2k
Krajský úřad Zlínského kraje – odbor stavebního řádu a životního prostředí (dříve odbor územního plánování
a stavebního řádu), třída Tomáše Bati č. p. 21, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku

Digitálně podepsal Lenka Kotrlová
Datum: 17.12.2020
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