MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu
Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

OSŘ/6457/2019/H
MUTI 8161/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 753
Havlišová Ivana

V Tišnově, 04.03.2019
E-mail : ivana.havlisova@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 20.2.2019 písemnou žádost, kterou podal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(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. Zda byly zkolaudovány stavby RD č.p. 198 199 v Železném.
2. Pokud zkolaudovány byly, tak k jakému datu.
3. Pokud zkolaudovány byly, jak je možné, že byly zkolaudovány bez parkovacích míst
4. Žádám zaslání projektové dokumentace k dotyčným stavbám.

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 v písemné formě na výše
uvedenou adresu žadatele:
Ad. 1 a 2. Stavebník ohlásil dokončení stavby RD č.p. 198 a č.p. 199 podané dne 19.6.2018. Stavební úřad
dne 22.6.2018 vykonal závěrečnou kontrolní prohlídku, kde bylo konstatováno, že stavba je provedena
dle ověřené projektové dokumentace.
Ad 3 K datu závěrečné kontrolní prohlídky byly zřízeny dvě parkovací místa pro RD č.p. 198 , č.p. 199 a
to na p.č. 175. (nyní p.č. 175/4 a p.č. 175/3) v k.ú. Železné
Ad 4 dle § 168 odst. 2 stavebního zákona kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud
žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se
dokumentace týká.
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Stavební úřad poskytne žadateli projektovou dokumentaci po předložení uvedeného souhlasu.

otisk razítka

Havlišová Ivana
referent stavebního úřadu

Obdrží:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

