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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád“), obdržel dne 13.06.2018 podání, které podal
……………………………………………………………………………….
ve věci poskytnutí informace o tom, na základě čeho byla stavba na pozemku p.č. 440/16 v k.ú.
Předklášteří povolena a kdy, kdo povolil vykopání studny, kdo provedl úvodní zaměření před započetím
stavby, jak to že nebyl pan …… o započetí stavebních prací informován, kdy bylo provedeno dokončení
stavby a její kolaudace, kdo provedl zaměření stavby před jejím zapsáním do katastru nemovitostí a kdo
provedl zákres do katastrální mapy a na základě čeho.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vám správní orgán poskytuje tyto požadované informace:
- Stavební úřad dne 5.3.2015 pod spis. zn. OSŘ/5353/2015/Kr vydal „ověření zjednodušené
dokumentace“ (pasport) stavby Zahradního domku na pozemku st.p. 721 v k.ú. Předklášteří
v souladu s § 125 stavebního zákona. Dle předložené zjednodušené dokumentace se jedná o
stavbu pocházející cca ze 70. let minulého století, která je nepodsklepená, přízemní, sestávající
z jedné účelové místnosti a z kryté části. Dle § 125 odst. 1 stavebního zákona v případech, kdy
dokumentace nebyla pořízena nebo se nedochovala, je vlastník stavby povinen pořídit
dokumentaci skutečného provedení stavby. Dle odst. 2 téhož ustanovení nejsou-li zachovány
doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je
určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena.
- Povolení ke stavbě studny vydává Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí.
- Kdo provedl úvodní zaměření před započetím stavby není stavebnímu úřadu známo.
- Proč nebyl pan …………informován o započetí stavebních prací v roce 1970 nemůže stavební
úřad ověřit. Pokud jsou na stavbě Zahradního domku prováděny udržovací práce nebo stavební
úpravy dle § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu, nemá tento o nich povědomost.
- Kdy bylo provedeno dokončení stavby a její kolaudace není stavebnímu úřadu známo.
- Zaměření stavby před zápisem do katastru nemovitostí provedl ……………..
- Kdo provedl zákres do katastrální mapy a na základě čeho není stavebnímu úřadu známo.
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