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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Stavební úřad Městského úřadu Slušovice obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací z rozhodnutí 

vydaných našim správním orgánem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona 183/2006 Sb., 

o územním plánování s stavebním řádu. 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, reagujeme na Vaši žádost ze dne 7.6.2022 a sdělujeme následující:  

  

1.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV- 

472/88/Ku/DP ze dne 7. 6. 1988 týkající se akce „Zpracování druhotných surovin z PE“ – II. 

stavba „Nádrže odpadních vod“ v k.ú. Neubuz je součástí archivu Městského úřadu Slušovice, 

Stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“).  

  

2.) Územní rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

1404/89/90/Ku/ÚR, č. 1/1990, ze dne 8. 1. 1990 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce 

„Telekomunikační zabezpečení JZD AK Slušovice – část: Venkovní kabelové rozvody v 

satelitních oblastech“ není součástí tohoto archivu, stavebnímu úřadu není známo, kde se toto 

rozhodnutí nachází, resp. zda pro tuto akci bylo vůbec takové rozhodnutí vydáno.  

  

3.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

1525/89/Ku, č. 29/1969 ze dne 8. 1. 1990 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se zděné 

trafostanice 2x1000 kVa není součástí tohoto archivu, stavebnímu úřadu není známo, kde se 

toto rozhodnutí nachází. Pro tuto pro tuto akci však zřejmě bylo vydáno, neboť v archivu 

stavebního úřadu Slušovice se příslušný spis nachází, ale chybí předmětné rozhodnutí.  

  

4.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV: 

473/88/Ku/DP ze dne 7. 6. 1988 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce „Zpracování 

druhotných surovin z PE“ – III. stavba „Inženýrské sítě a doplňkové objekty“ v k.ú. Neubuz 

je součástí archivu stavebního úřadu. 

  

5.) Územní rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

1013/89/Ku/ÚR, č. 42/1989 ze dne 18. 9. 1989 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce 

„Telekomunikační zabezpečení JZD AK Slušovice, kabely s optickými vlákny“ není součástí 

tohoto archivu, stavebnímu úřadu není známo, kde se toto rozhodnutí nachází, resp. zda pro 

tuto akci bylo vůbec takové rozhodnutí vydáno.  
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6.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV- 

471/88/Ku/DP ze dne 7. 6. 1988 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce „Zpracování 

druhotných surovin z PE“ – I. stavba „Výrobna Granulí“ v k.ú. Neubuz je součástí tohoto 

archivu.  

  

7.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV - 

1147/89/Ku/DP-D ze dne 29. 9. 1989 týkající se akce „Výroba obalů“ v k.ú. Neubuz je 

součástí tohoto archivu.  

  

8.) Kolaudační rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. 

OV-612/89/Ku/Kol, č. 33/1989 ze dne 31. 5. 1989 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se 

povolení užívání stavby „2x18 b.j. Slušovice – Padělky, blok 4 a 5 na pozemku parc. č. 1005 

v k.ú. Slušovice“ (bytové domy s přidělenými č.p. 544 a 545) není součástí tohoto archivu, 

stavebnímu úřadu není známo, kde se toto rozhodnutí nachází. Pro tuto pro tuto akci však 

zřejmě bylo vydáno, neboť v archivu stavebního úřadu Slušovice se příslušný spis nachází, 

ale chybí předmětné rozhodnutí.  

 

 9.) Rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV – 

929/86/Na/SP ze dne 5. 12. 1986 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce „Polní cesta 

Dešná za Hrádkem – Nad Krňou“ liniová stavba v Dešná je součástí tohoto archivu.  

  

10.) Územní rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. 

OV-204/88/Ku/ÚR, č. 8/1988 ze dne 15. 4. 1988 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce 

„Odkaliště popelovin elektrárny Poříč - sdružená náhradní rekultivace pro JZD AK Slušovice 

v k.ú. Všemina a Trnava“ není součástí tohoto archivu, stavebnímu úřadu není známo, kde se 

toto rozhodnutí nachází, resp. zda pro tuto akci bylo vůbec takové rozhodnutí vydáno.  

  

11.) Územní rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. 

OV-1162/87/Ku/ÚR, č. 48/1987 ze dne 17. 12. 1987 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se 

umístění stavby „2x18 b-j- Slušovice - Padělky II - blok 6 a 7“ je součástí archivu stavebního 

úřadu spis je kompletní, kolaudační rozhodnutí chybí a stavebnímu úřadu není známo, kde se 

toto rozhodnutí nachází. Doklady o probíhajícím kolaudačním řízení jsou však ve spisu 

zařazeny.  

  

12.) Stavební povolení Okresního národního výboru v Gottwaldově – odboru dopravy č. j. 

Dopr. /854/87/Lut. - 281/3, č. 87 ze dne 20. 8. 1987 či týkající se akce „Oprava silnice II/491 

Lípa - Slušovice  - 2. stavba v km 0,500 -0,800 a dostavbou mostů přes Dřevnici a Lutoninku” 

je součástí tohoto archivu.  

  

13.) Územní rozhodnutí Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. 

OV- 983/87, č. 40/1987 ze dne 14. 10. 1987 či jiné obdobné rozhodnutí týkající se akce 

„pásmo hygienické ochrany “ČOV HROBICE”, JZD AK Slušovice není součástí tohoto 

archivu. Stavebnímu úřadu není známo, kde se toto rozhodnutí nachází, resp. zda pro tuto 

akci bylo vůbec takové rozhodnutí vydáno.   

  

14.) Stavební povolení Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

59/86/Ma/SP, ze dne 5. 2. 1988 týkající se akce „Pavilonový kravín A Všemina” k.ú. Všemina, 

p.č. 1067/4 je součástí tohoto archivu. 
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15.) Stavební povolení Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

139/85/Ma/SP, ze dne 3. 3. 1986 týkající se akce „ZTV a RD ul. Sadová a J. Fučíka Slušovice 

- plynovod” není součástí tohoto archivu spis však ano, stavebnímu úřadu není známo, kde se 

toto rozhodnutí nachází. Součástí spisu je následné prodloužení plynovodu.  

  

16.) Stavební povolení Místního národního výboru ve Slušovicích – odboru výstavby č. j. OV-

531/89/Ku/SP, ze dne 4. 5. 1989 týkající se akce „Sklad potravinových obalů - Plasty JZD AK 

Slušovice” je součástí tohoto archivu.  

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                                        Alena Kuličková 

                                                                                  vedoucí stavebního úřadu 

 

 

Obdrží: 

Pavel Gregůrek, IČ 423 39 111, Na Honech II 4907, 760 05 Zlín, právně zastoupen JUDr. 

Vojtěchem Dolinou, advokátem zaps. v ČAK pod ev. č. 18789, Juráš a partneři, advokátní kancelář 

v.o.s., sídlem Zlín, Lešetín IV/777, PSČ: 760 01  
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