MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu
OSŘ/27611/2019/Ma
MUTI 28897/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

V Tišnově, 12.08.2019
E-mail : sona.matuskova@tisnov.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 30. 7. 2019 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o informace zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím.“
Žadatel vyslovil žádost o následující informace:
1. Zdvořile žádám o zaslání fotokopie povolení nebo jiného dokladu, kterým bylo odsouhlaseno
nebo povoleno zbudování parkovacího stání na pozemku p.č. 1847/21 v k.ú. Tišnov u přilehlého
bytového domu na adrese Na Rybníčku 183, Tišnov.
2. Zdvořile též žádám o zaslání dokumentu, ve kterém je povoleno toto parkovací stání jako
neveřejně přístupné tj. pouze pro vlastníky shora uvedeného pozemku.
Správní orgán žádost posoudil dle obsahu 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:
1) Anonymizovaný dokument Rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne 8. 12. 1970 pod zn.: Výst.
2312/70-1, příloha 1.
2) Pozemek parc. č. 1847/21 spolu se zastavěným stavebním pozemkem parc. č. 1266, oba
v katastrálním území Tišnov, pod společným oplocením tvoří souvislý celek s bytovým domem
č.p. 183 v soukromém vlastnictví fyzických osob. Odstavná a parkovací stání musí být primárně
řešena na pozemku stavby pro bydlení. Údaje o vlastnictví jsou přístupné z veřejného seznamu
tzv. katastru nemovitostí, jež vede Český úřad zeměměřičský a katastrální, další údaje naleznete
na adrese: https://www.cuzk.cz/ .
3) Pozemek parc. č. 1847/21 v k.ú. Tišnov není součástí veřejné infrastruktury a veřejných
prostranství přístupných každému bez omezení a neslouží obecnému užívání, nýbrž je součástí
plochy bydlení. Územní plán Tišnov, jež nabyl účinnosti 24. 9. 2016, je veřejně přístupný na
adrese: http://www.tisnov.cz/mesto-tisnov .

otisk razítka
Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Příloha: 1. dokument dle textu
Obdrží:
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