
  Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 
 tel.: 572 416 411, e-mail: meusm@staremesto.uh.cz    

www.staremesto.uh.cz 

  1 / 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO 
 
 
 
 
 

Informace k plánovaným stavebním záměrům z regionu 
 
Žádost o informace 
 
Dne 10.01.2022 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí dle zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a to z  územního rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení, územního rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
územního souhlasu nahrazujícího územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o umístění 
stavby, o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o společném územím a stavebním 
řízení, územního souhlasu, společného územního souhlasu, jakéhokoli jiného dokumentu 
nahrazujícího územní rozhodnutí, stavebního povolení, stavebního ohlášení, jakéhokoli 
dokumentu nahrazujícího stavební povolení či stavební ohlášení vydaných naším správním 
orgánem za období od 01.10.2021 do 31.12.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro 
právnické osoby.  
Z výše uvedených rozhodnutí žádáte o tyto informace: 
identifikaci žadatele (jméno právnické osoby nebo alespoň IČO právnické osoby) 
identifikaci stavby (informace o druhu a účelu stavby) 
lokalizaci stavby (informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
druh rozhodnutí  
datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 
Odpověď 
 
MěÚ Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu k výše uvedené žádosti 
poskytuje tyto informace: v citovaném období vydal MěÚ Staré Město, odbor stavebního úřadu 
a územního plánu následující rozhodnutí (informace jsou uvedeny v požadovaném pořadí): 
CEMENTO DESIGN, s.r.o., výrobní prostory, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště p.č. 
1419/1, stavební povolení, 6.10.2021 
Město Staré Město, vzdělávací a volnočasové centrum, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
p.č. 187, 566, 171/2, územní rozhodnutí, 8.11.2021 
Obec Velehrad, rekonstrukce školní kuchyně, k.ú. Velehrad p.č. 203/4, 204/2 a 204/3, 
společné povolení, 10.11.2021 
Město Staré Město, rekonstrukce koupaliště, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště p.č. 
2165/2, 2166/1 + ostatní plochy, společné povolení, 26.11.2021 
STEELMET, s.r.o., třídírna elektroodpadu, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště p.č. 493, 
2801/1, 6266/8, společné povolení, 6.12.2021 
FREE HEN s.r.o., výrobní hala, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště pč.. 1603/3, 6071/19, 
společné povolení, 8.12.2021 
Retail park Staré Město s.r.o., přístavba obchodního centra, k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště p.č. 6068/102 + další, společné povolení, 21.12.2021 
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