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

OSŘ/34889/2019/H
MUTI 36751/2019
Oprávněná úřední osoba: Tel.: 549 439 753
Havlišová Ivana

V Tišnově, 14.10.2019
E-mail : ivana.havlisova@tisnov.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 28.09.2019 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "žadatel"), ve věci: „Žádost o sdělení následujících informací:
1. žádost o sdělení, kdy budou odstraněny černé stavby v k.ú. Železné č.p.198, p.č. 175/3 a p.č. 175/4 a
objekt bude uveden do stavu, který odpovídá schválené projektové dokumentaci. Č.j. MUTI 21253/2019,
spis. zn. OSŘ/21214/2019/H
2. žádost o zaslání dokumentace o kontrole stavby ze dne 22.6.2018 ze které je jasně patrné umístění
parkovacích míst u domu č.p. 198 a č.p. 199.
3. žádost o informaci, jakým způsobem probíhají závěrečné kontrolní prohlídky na stavbách.
4. žádost o informaci jaké jsou povinnosti stavebního úřadu při závěrečných kontrolách na stavbách, tzn.
jakého typu je pořizována dokumentace. Písemná, fotografická, audio, video?“
Správní orgán posoudil žádost dle obsahu a dospěl k závěru, že se jedná o žádost ve smyslu § 13
informačního zákona.
Správní orgán souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytuje následující částečné
informace:
K bodu 3. a 4.: průběh kontrolní prohlídky, jakož i závěrečné kontrolní prohlídky se řídí ustanovením
§ 133 stavebního zákona, přičemž rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce je upraven v § 18q vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů. V režimu kolaudace stavby podléhající kolaudačnímu souhlasu nebo
kolaudačnímu rozhodnutí se dále uplatní ustanovení § 122 odst. 2 a 3 stavebního zákona. O průběhu a
výsledku kontrolní prohlídky se pořizuje protokol.
K bodu 1. a 2. vydá správní orgán rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

otisk razítka

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Obdrží: xxxxxxxxxxxxxxx, IDDS: xxxxxxxxxx
trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

