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

S-MUTI/45598/2019/OSŘ/Ma
MUTI 1431/2020
Oprávněná úřední osoba:
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 13.01.2020
Tel.: 549 439 719

E-mail : sona.matuskova@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 30. 12. 2019 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“) ve věci žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“
Žadatel žádá o zpřístupnění následujících informací:
1. „Proběhla po roce 1989 stavební řízení, týkající se zemědělských staveb na p.č.9 v k.ú. Nelepeč? Jde
především o stavbu kravína kde je umístěn velkochov hovězího dobytku a s ním souvisejících
technologií (dojírna)?
2. Proběhla po roce 1989 stavební řízení, týkající se zemědělských staveb na p.č.32/1 v k.ú. Nelepeč? Jde
především o stavbu hnojiště a velkoobjemové jímky na močůvku, které navazují na výše uvedený
kravín.
Pokud tato řízení proběhla žádám dále o tyto informace:
3. Kolaudační rozhodnutí, popřípadě souhlas s užíváním vydaná stavebním úřadem k výše uvedeným
stavbám.
4. Vydaná stanoviska a podmínky, která k těmto stavbám vydali úřady a organizace odpovědné za
plnění veterinárních, zdravotních, hygienických zákonných norem a především zákonných norem
týkajících se ochrany životního prostředí.“
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 dotazu č. 1 a č. 2 uvádíme: Ano.
K dotazu č. 3 poskytujeme následující dokumenty:
- Kolaudační rozhodnutí ze dne 29. 11. 2006, č.j. ORRSÚ 18477/3844/05/Sch, anonymizovaná
verze, příloha č. 1;
K dotazu č. 4 poskytujeme následující dokumenty:
- Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kolaudaci stavby ze dne 19. 1. 2006, zn. BM-1088/2006HOK, anonymizovaná verze, příloha č. 2;
- Závazný posudek Krajské veterinární správy pro JM kraj, inspektorát Brno, ze dne 13. 7. 2006, č.j.
2631/2006/KVS 2391/2006 BM, anonymizovaná verze, příloha č. 3;
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 14. 11. 2006k ev.č. HSBM-3-312/3-PRST-2004, anonymizovaná verze, příloha č. 4.
Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Obdrží: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx + přílohy č. 1. až č. 4. dle textu.

