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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 územního plánování, věcně 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 27.12.2018 podání advokátní kanceláře

ve věci „Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ve které požaduje informaci o pozemcích parc. č. 404/3, 404/1 v kat.
území Předklášteří“, a to:


zda jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice či jiné dopravní infrastruktury či
návrhem takové silnice nebo jiné dopravní infrastruktury



zda jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem.

Vámi požadovanou informaci poskytujeme:




Pozemek p. č. 404/3 v k. ú. Předklášteří se dle platného ÚPN SÚ Předklášteří nachází z větší
části v zastavitelné ploše bydlení ozn. BCa a z menší části v zastavitelné ploše pro sport a
rekreaci ozn. OS pro rozšíření sportovního areálu Šikulova. Tyto dvě plochy jsou na tomto
pozemku odděleny navrženou hlavní pěší komunikací, cyklotrasou a navrženým vedením
vodovodu. Zastavitelná plocha OS pro rozšíření sportovního areálu Šikulova je vymezena pro
veřejně prospěšnou stavbu rozšíření sportovního areálu Šikulova. Jako veřejně prospěšná
stavba je též vymezena výše uvedená pěší komunikace, cyklotrasa a vedení vodovodu.
Pozemek p. č. 404/1 v k. ú. Předklášteří se dle platného ÚPN SÚ Předklášteří nachází z větší
části v zastavitelné ploše bydlení ozn. BCa a z menší části v nezastavěném území ve stávající
ploše zemědělského půdního fondu ozn. POa – orná půda. Na tomto pozemku jsou navrženy
dvě místní komunikace, pěší komunikace, parkoviště, cyklotrasa, trafostanice TR1´ a TR2´
s kabelovým vedení VN, dále vedení kanalizace splaškové i dešťové, vedení vodovodu,
vedení STL plynovod a dálkového optického kabelu. Všechny tyto stavby jsou vymezeny
jako veřejně prospěšné stavby.

Informace bude zaslána datovou schránkou.
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