MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

OSŘ/28545/2018/Sv
MUTI 29981/2018
Ing. Monika Svobodová

V Tišnově, 02.10.2018
Tel.: 549

439 748

E-mail : monika.svobodova@tisnov.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 18. 9. 2018 na e-mailovou adresu urad@tisnov.cz
zprávu z e-mailové adresy xxxxxxxxx kterou v textu podepsal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“)
ve věci: „Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“
(dále jen „žádost“), ve kterém podatel žádá:
1. o poskytnutí digitálních kopií všech územních rozhodnutí, územních souhlasů či jiných listin, na
jejichž základě došlo k umístění staveb domů č.p. 369 (včetně oplocení), 396, 434, 445 a dále
stavby domu dosud bez č.p. na pozemku parc. č. 2596/25, vše v k.ú. Drásov;
2. o poskytnutí digitálních kopií všech vyjádření městyse Drásov, která v rámci řízení, v nichž se
tyto stavby umísťovaly, uplatnil;
3. o zaslání odpovědi v elektronické podobě na tuto e-mailovou adresu: xxxxxxxxx.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, správní orgán v rozsahu své působnosti, jako obecný stavební úřad, poskytuje tyto požadované
informace žadatelem výslovně požadovanou formou, tedy elektronicky na výše označenou e-mailovou
adresu žadatele:
Ad 1. Přílohou Vám zasíláme rozhodnutí o umístění a povolení rodinného domu č.p. 369 Drásov včetně
oplocení (č.j. ORRSÚ 6078/954/06/Cí, č.j. OÚPSŘ: 16972/2288/07/Cí), rozhodnutí o dodatečném
povolení rodinného domu č.p. 396 Drásov (č.j. výst. 3523/05/Cí), společný územní souhlas a souhlas s
provedením ohlášené stavby rodinného domu č.p. 434 Drásov (č.j.: OÚPSŘ 22630/3552/07-Ma),
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru stavby rodinného domu
č.p. 445 (spis. zn.: OSŘ/2204/2016/Kr), rozhodnutí o místění a povolení stavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 2596/25 v Drásov (spis. zn.: OSŘ/13823/2017/Sv).
Ad. 2. Přílohou Vám zasíláme požadované kopie vyjádření vydané v samostatné/přenesené působnosti
městyse/úřadu městyse Drásov uplatněných u stavebního úřadu v rámci povolovacího procesu
směřujícího k umístění rodinných domů č.p. 369 včetně oplocení, 396, 434, 445 a dále stavby domu
dosud bez č.p. na pozemku parc. č. 2596/25, vše v obci a katastrálním území Drásov: sdělení ze dne 24. 3.
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2006 pod zn. 87/06, souhlas ze dne 10. 9. 2007, vyjádření ze dne 9. 11. 2005 pod zn. 490/05/02, vyjádření
ze dne 27. 6. 2007 pod zn. 256/07, vyjádření ze dne 27. 11. 2015 pod zn. 1555/2015 a vyjádření ze dne
3. 5. 2017 pod zn. MEDR 441/2017.
Ad 3. Toto sdělení bude žadateli odesláno na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx a zveřejněno v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

otisk razítka

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu

Obdrží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx

