„Chraňme zeleň z.s.“ - IČO 228 63 907

Podot£lfí9

KUZLP01HXDNG

Podání odvolání prostřednictvím
Stavebního úřadu v Uh. Hradišti
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odbor územního plánování a stavebního řádu
třída Tomáše Bati 21
Zlín
PSČ 760 01
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KRAJSKY tTRAD
Zlínského kraje

Městský úřad Uherské Hradiště
Stavební úřad
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

v Uh. Hradišti dne : 27.11.2020

odvolaní ve věci ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ UR č. 26/2020
Č.j. MUUH-SŽP/37537/2020/KotL/UR 26 - ze dne 12.11.2020 - spisová zn.

5784/2020

Dnem 13.11.2020 prostřednictvím internetového portálu na webo^rých stránkách města Uherského
Hradiště - viz : https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/EudDetail.action7id vvves=4524
bylo zveřejněno Veřejnou vyhláškou ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ UR ě. 26/2020, pod č.j. MUUHSŽP/37537/2020/KotL/UR 26 ze dne 12.11.2020
Proti tomuto viz výše uvedenému ROZHODNUTÍ, podáváme ve stanovené 15-ti denní lhůtě toto řádné

odvolání
Jako odvolací důvod namítáme nesprávné právní posouzení, procesní vadu mající za následek nesprávné
rozhodnutí a skutečnost, že Městský úřad Uherské Hradiště - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
se dostatečně a zákonně nevypořádal s předloženými námitkami - tím dospěl na základě předložených
materiálů, jenž jsou přílohou k žádosti o územní rozhodnutí, k nesprávnému skutkovému zjištění.

S vzz výše uvedeným a vydaným ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM UR ě. 26/2020, pod č.j. MUUHSŽP/37537/2020/KotL/UR 26 ze dne 12.11.2020

nesouhlasíme

Jana Blahoslava 371, PSČ 686 01 Uh.Elradiště
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S ohledem na skutečnost, že jde o rozsáhlý kontroverzní stavební záměr, v přímém rozporu
s územním plánem města Uh.Hradiště, řady pochybení kompetentních orgánů, a v neposlední řadě
velmi rozsáhlého písemného zpracování v předmětném UR č. 26/2020, jenž vyžaduje naši
důkladnou právní analýzu, důvody a podrobnou argumentaci tohoto odvolání předložíme do 30
kalendářních dnů Vašemu úřadu.

Odvolání podává spolek „Chraňme zeleň, z.s. - IČO 228 63 907" jako samostatný právnický subjekt
a taky jako účastník řízení dle ustanovení § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí - dotčená veřejnost tak, jak samotný stavební úřad uvádí v rozdělovníku
napadeného ÚR č. 26/2020 na str. 20/20
Splnění profesní kvalifikace a doložení plné moci byla již stavebnímu úřadu doruěena
v předchozích řízeních v dané lokalitě, pro upřesnění opětovně uvádíme, že detailní náplní je to, co
je uvedeno v obchodním rejstříku - viz httDs://or.iiistice c2/ias/ui/reistrík-firma vvsledkv?subiektId=786512&tvp=PLATNY.
jmenovitě :

Učet;
Péče o ochranu přírody a krajiny v městských částech Uherského Hradiště a přilehlých obcích, což je
hlavním cílem spolku, viz zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody ve znění pozdějších
předpisů.
Účast na vosuzování vlivu staveb, technoloeii a jiných zásahů do životního prostředí v městský-ch částech
Uherského Hradiště a přilehlých obcích, viz zákon č. lOO.OOOl Sb.. o posuzováni vlivu na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí a
svobodný přístup k informacím o životním prostředí, viz zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů; Aarhuská únduva

Stanovy spolku jsou rovněž uloženy ve sbírce listin - viz

https://or.iustice.cz/ias/ui/wpis-s]-

detail?dokument=40056688&subiektld=786512&spis=781362

Spolek „Chraňme zeleň - IČO 228 63 907“ má ve své profesní náplni (mimo jiné - vše je
uvedené ve Stanovách spolku) i výslovnou podporu prosazování širší úěasti veřejnosti v řízeních
týkající se ochrany životního prostředí, účast na posuzování vlivu staveb, technologií a jiných
zásahů do životního prostředí v městských částech Uherského Hradiště, včetně odkazu na
ujednání Aarhuské úmluvy

S pozdravem

Jana Blahoslava 371, PSC 686 01 Uh.Hradiště
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