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

OSŘ/35520/2018/Ma
MUTI 37781/2018
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 29. 11. 2018
E-mail : sona.matuskova@tisnov.cz

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 14. 11. 2018 na e-mailovou adresu
epodatelna@tisnov.cz zprávu z e-mailové adresy xxxxxxxxxxxxxx, kterou v textu podepsal
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“)
ve věci „Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“
(dále jen „žádost“), ve kterém podatel žádá:
1. Kolik veřejnoprávních smluv o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území, které nahrazují územní rozhodnutí, ve smyslu § 78a stavebního zákona, bylo
odborem stavebního úřadu MěÚ Tišnov, jakožto správním orgánem na straně jedné uzavřeno
v období od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2018. Dovoluji si požádat o vyčíslení pro každý rok samostatně.
2. Kolik veřejnoprávních smluv o provedení stavby, které nahradí stavební povolení, ve smyslu
§ 116 stavebního zákona, bylo odborem stavebního úřadu MěÚ Tišnov, jakožto správním
orgánem na straně jedné uzavřeno v období od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2018. Dovoluji si požádat o
vyčíslení pro každý rok samostatně.
3. Kolik správních rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání
stavby na území, bylo odborem stavebního úřadu MěÚ Tišnov jakožto správním orgánem vydáno
v období od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2018. Dovoluji si požádat o vyčíslení pro každý rok samostatně.
4. Kolik správních rozhodnutí o provedení stavby bylo odborem stavebního úřadu MěÚ Tišnov
jakožto správním orgánem vydáno v období od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2018. Dovoluji si požádat o
vyčíslení pro každý rok samostatně.
5. Tyto informace si dovoluji vyžádat za studijními a výzkumnými účely. Pokud by s poskytnutím
těchto informací byly spojeny jakékoliv náklady, které by měli jít k mé tíži, dovoluji si prvně
požádat o jejich vyčíslení. Požadované informace mi prosím poskytněte písemnou odpovědí
zaslanou na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx tj. adresu, z níž byla žádost zaslána.
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 (pozn.: údaje nezahrnují údaje o počtu správních rozhodnutí vydaných v tzv. „společném
řízení“, nebo „spojeném řízení“ nebo „sloučeném řízení“):
Ad 1. Správní orgán ve sledovaném období uzavřel veřejnoprávních smluv o umístění stavby:
2018 – 17, 2017 – 14, 2016 – 58, 2015 – 61, 2014 – 42, 2013 – 39, 2012 – 62, 2011 – 45, 2010 – 51,
2009 – 66, 2008 – 74, 2007 – 8, 2006 – 0 (neumožňovala platná právní úprava zákona č. 50/1976 Sb.).
Údaje nezahrnují údaje o počtu VPS o „změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území“, tzv.
„rozhodnutí o změně stavby“ dle § 81 stavebního zákona ve znění právní úpravy platné do 31. 12. 2012.
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Správní orgán ve sledovaném období uzavřel veřejnoprávních smluv o změně využití území:
2018 – 1, 2017 – 2, 2016 – 0, 2015 – 9, 2014 – 2, 2013 – 0, 2012 – 4, 2011 – 1, 2010 – 1, 2009 – 2,
2008 – 3, 2007 – 0, 2006 – 0 (neumožňovala platná právní úprava zákona č. 50/1976 Sb.).
Správní orgán ve sledovaném období uzavřel veřejnoprávních smluv o změně vlivu užívání stavby na
území: 2006 až 2012 – 0, 2013 až 2018 - 0 (pozn.: tento typ územního rozhodnutí byl do právní úpravy
zaveden novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.).
Ad. 2. Správní orgán ve sledovaném období uzavřel veřejnoprávních smluv o provedení stavby:
2018 – 8, 2017 – 16, 2016 – 60, 2015 – 53, 2014 – 45, 2013 – 43, 2012 – 91, 2011 – 78, 2010 – 61,
2009 – 83, 2008 – 99, 2007 – 10, 2006 – 0 (neumožňovala platná právní úprava zákona č. 50/1976 Sb.).
Ad 3. Správní orgán ve sledovaném období vydal správních rozhodnutí o umístění stavby:
2018 – 42, 2017 – 67, 2016 – 85, 2015 – 51, 2014 – 52, 2013 – 73, 2012 – 57, 2011 – 59, 2010 – 39,
2009 – 58, 2008 – 37, 2007 – 59, 2006 – 71 (dle zákona č. 50/1976 Sb.).
Údaje nezahrnují údaje o počtu správních rozhodnutí „o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití
území“, tzv. „rozhodnutí o změně stavby“ dle § 81 stavebního zákona ve znění právní úpravy platné
do 31. 12. 2012.
Správní orgán ve sledovaném období vydal správních rozhodnutí o změně využití území:
2018 – 5, 2017 – 6, 2016 – 6, 2015 – 1, 2014 – 6, 2013 – 14, 2012 – 16, 2011 – 11, 2010 – 9, 2009 – 8,
2008 – 10, 2007 – 5, 2006 – 0 (neumožňovala platná právní úprava zákona č. 50/1976 Sb.).
Správní orgán ve sledovaném období vydal správních rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:
2006 až 2012 – 0, 2013 až 2018 - 0 (pozn.: tento typ územního rozhodnutí byl do právní úpravy zaveden
novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.)
Ad. 4. Správní orgán ve sledovaném období vydal správních rozhodnutí o provedení stavby:
2018 – 17, 2017 – 17, 2016 – 11, 2015 – 11, 2014 – 18, 2013 – 24, 2012 – 29, 2011 – 24, 2010 – 26,
2009 – 33, 2008 – 37, 2007 – 54, 2006 – 488 (dle zákona č. 50/1976 Sb.).
Ad 5. Toto sdělení bude žadateli odesláno na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxx tj. adresu, z níž byla
žádost zaslána, 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:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na

e-mailovou

adresu

xxxxxxxxxxxxxx

