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

OSŘ/34582/2019/Ma
MUTI 36223/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 10.10.2019
E-mail : sona.matuskova@tisnov.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 25.09.2019 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "žadatel"), ve věci: „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“
Správní orgán posoudil žádost dle obsahu a dospěl k závěru, že je příslušný k poskytnutí informací
v následujících otázkách:
a) „Žádám o kopii kolaudačního souhlasu pro stavbu hřiště u ZŠ Smíškova. Pokud stavební úřad
kolaudační souhlas nevydal, žádám o rozhodnutí/opatření stavebního úřadu, na jehož základě je
možné předmětnou stavbu užívat; vydal-li stavební úřad takové rozhodnutí/opatření opakovaně,
žádám o všechny tyto dokumenty.“
b) „Žádám o kopii rozhodnutím, kterým došlo k dodatečnému povolení stavby dvou nových
tenisových kurtů v Tišnově na Ostrovci.“
Správní orgán souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace formou anonymizovaných
dokumentů:
Ad a) Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ze dne 7. 12. 2017, Spis. zn.: OSŘ/29971/2017/H-1,
č.j. MUTI 31737/2017; rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu ze dne 19. 4. 2018, spis. zn.:
OSŘ/7028/2018/H, č.j. MUTI 12163/2018 a ze dne 28. 3. 2019, spis. zn.: OSŘ/10920/2019/Ma, č.j. MUTI
11764/2019 viz příloha č. 1.
Ad b) Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 30. 8. 2019 spis. zn.: OSŘ/23209/2019/Lu,
č.j. MUTI 31299/2019 viz příloha č. 2.

otisk razítka

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Obdrží:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx

