
OM 182/2019 

Vážený pane Starobo, 

 

předem mého vyjádření k vaší žádosti ze dne 27.6.2019 mi dovolte poděkovat za Váš zájem. Nechci 

zasáhnout do Vašich osobních práv a vážím si vašeho nadhledu na danou věc. 

 Jsem z toho konsternován,že nejdříve dáte požadavek- žádost o nápravu na stavební úřad 

v Holešově a pak se ptáte na obecním úřadě v Martinicích, zda bylo požádáno o dodatečné povolení 

stavby „Sklep na obecním úřadě“. Neměl byste žádat informace na stavebním úřadě v Holešově, kde 

jste žádost podal? 

Jen Vám chci připomenout, že jste zastupitel obce a není lepší přijít a říct, že zařídíte podklady pro 

dodatečné stavební řízení než obcházet  vlastní  zastupitelstvo a psát na stavební úřad do Holešova ? 

Máte na to asi jiný názor, ale je to Vaše věc a věřte, že určitě tímto získáte podporu v řadách občanů, 

určitě to už pociťujete . 

K dotazu na sklepní prostory vám sděluji, že dne 14.05.2019 podala Obec Martinice, IČO 00287482, 
Martinice č.p. 16, 769 01 Holešov žádost o dodatečné povolení stavby: 
Sklepní prostor budovy Obecního úřadu Martinice č.p. 16 a objektu č.p.17 
 a do 14. 01. 2020 je Obec Martinice povinna doplnit předloženou žádost o tyto údaje a podklady: 
- způsob a doba provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, termín zahájení 
a dokončení 
- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné 
stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona 
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení zpracovanou projektantem dle přílohy č. 12 
k vyhlášce č.499/2006 sb., která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 
situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou 
část, 
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. 
Kdy bude dokumentace k dispozici zatím není známo, ale nejpozději bude do 14.1.2020. 
Případně se obraťte jako zastupitel obce Martinice přímo na stavební úřad v Holešově. 

Děkuji vám za spolupráci a přeji Vám krásně prožité léto pane Staroba. Slunce v duši. 

 


