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

OSŘ/27200/2019/Ma
MUTI 28734/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 08.08.2019
E-mail : sona.matuskova@tisnov.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
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 29. 7. 2019 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím právního
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce

(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.“
Žadatel vyslovil žádost o následující informace:
1. Jaká řízení Váš úřad vedl či vede ode dne 15. 1. 2019 do 26. 7. 2019 k nemovitostem ve
spoluvlastnictví bratří xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, týkající se nemovitostí v obci Malhostovice?
2. Jaká řízení Váš úřad vedl či vede ode dne 15. 1. 2019 do 26. 7. 2019 k nemovitostem ve výlučném
vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týkajících se nemovitostí v obci Malhostovice?
3. Je Váš úřad obeznámen o jakémkoli řízení týkajícím se nemovitostí ve spoluvlastnictví bratří
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve vztahu k Povodí Moravy, případně samotného pana
xxxxxxxxxxxxxxx?
4. Postoupil Váš úřad jakékoliv ze shora tázaných řízení či návrhů někam dále? Pokud ano, tak kdy a
kam, případně s jakým výsledkem?
5. Informoval Váš úřad o jakémkoliv ze shora tázaných řízení (byla-li jaká) či návrhů pana
xxxxxxxxxxxxxxx? Pakliže ne, proč?
Správní orgán žádost posoudil a tímto poskytuje žadateli informaci v souladu s § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
K Vašim dotazům uvedeným výše pod č. 1., 2., 3. a 5. Vám zasíláme následující anonymizované
dokumenty:
1) Výzva k doložení geometrického plánu ze dne 15. 1. 2019, č.j. MUTI 1165/2019, spis. zn.
OSŘ/982/2019/Sv.
2) Žádost o zápis geometrického plánu ze dne 27. 5. 2019, č.j. MUTI 19212/2019; stavební úřad
jako povinný editor provedl změnu v Registru územní identifikace adres a nemovitostí.
3) Podnět k prošetření stavby pro chovatelství doručený dne 15. 5. 2019, č.j. MUTI 17691/2019.
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4) Protokol o kontrolní prohlídce k prošetření podnětu provedené dne 10. 6. 2019, č.j. MUTI
20900/2019, spis. zn.: OSŘ/17691/2019/H.
5) Protokol o nahlížení do spisu ze dne 12. 6. 2019, č.j. MUTI 21476/2019.
6) Žádost o povolení výjimky ze dne 10. 7. 2019, č.j. MUTI 24809/2019; žádost je neúplná,
účastníkům tedy nebylo oznámeno zahájení řízení.
K dotazu č. 4 odpověď zní: Ne.

otisk razítka

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Příloha č. 1 až č. 6 dle textu.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místo podnikání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupení pro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

