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

S-MUTI/13214/2020/OSŘ/Ma
MUTI 14813/2020
Oprávněná úřední osoba:
Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 23.04.2020
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 6. 4. 2020 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím“.
V podání žadatel uvádí:
„Ve stavebním povolení č.j. 4301/1350/92-D byli stanoveny podmínky pro výstavbu.
Na základě podmínky č.5 vás žádám o informaci jakým zákonným způsobem byla doba dokončení stavby
posunována až do roku 2006? Zvláště pak od 1.6 1995 do 13.7 2004. Jakým zákonným způsobem byla
prodlužována platnost stavebního povolení č.j. 4301/1350/92-D. Žádám o všechny žádosti a rozhodnutí k
této skutečnosti.
Na základě podmínky č.8 vás žádám o informaci jakým rozhodnutím byla podmínka kapacity 30 ks
hovězího dobytka zrušena a jakým rozhodnutím za jakých podmínek bylo rozhodnuto o rozšíření kapacity
stáje, jak je zřejmé z vámi dříve poskytnutých informací. V rozhodnutí č.j. 8788/1723/04/D nebylo
povoleno navýšení této kapacity. Které z rozhodnutí určující kapacitu stáje je platné?
Na základě podmínky č.15 a souvislostí vyplívajících z vámi dříve poskytnutých informací vás žádám o
informaci jakým zákonným způsobem bylo umožněno užívání stáje před kolaudačním rozhodnutím
zvláště s ohledem na užívání velkoobjemové jímky? Dále vás žádám zda byl ke kolaudaci přizván
vodohospodářský orgán.
Ve vašem rozhodnutí č.j. 8788/1723/04/D jste mimo jiné uvedli, že stanoviska sdělili mimo jiné i MěÚ
Tišnov- OŽP dne 5.8 2004. Přestože jsem již dříve žádal o všechna stanoviska k těmto stavbám, tak jste
mi toto stanovisko neposkytli. Proto opět žádám o toto vyjádření.
Žádám o poskytnutí protokolů pořízených při jednotlivých jednání týkajících se těchto staveb a to od roku
1992 až do roku 2006.“
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu jednotlivých okruhů vyslovených žadatelem. V části žádosti
nelze vyhovět (odstavec 1, část odstavce 3), o čemž správní orgán vydá rozhodnutí dle § 15 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační
zákon“).
V té části žádosti, které je možné vyhovět, tímto správní orgán poskytuje žadateli informace v souladu
s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona:
K odstavci 2: informace o kapacitě stáje jste obdržel dne 13. 3. 2020 opatřením ze dne 26.02.2020 pod
č.j. MUTI 8299/2020, spis. zn.: S-MUTI/6364/2020/OSŘ/Ma, cit: „K dotazu č. 6 uvádíme, že povolená
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kapacita hlavní budovy je 29 ks dojnic + 10 – 15 ks telat ustájených ve stodole.“ Formou doprovodné
informace dodáváme, že kapacita 29 dojnic byla projednána a povolena v rámci řízení o změně stavby
před dokončením, rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 15. 9. 2004, č.j.
Výst. 8788/1723/04/D. Dle ověřené projektové dokumentace je kapacita stáje (hlavní budova) 29 dojnic
a v části stodoly (mimo hlavní budovu) ustájení 10 – 15 ks telat; na základě této dokumentace bylo
vydáno kolaudační rozhodnutí dne 29. 11. 2006, č.j. ORRSÚ 18477/3844/05/Sch.
K odstavci 3: V rámci kolaudačního řízení byl návrh projednán s příslušným vodoprávním úřadem, tj.
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí. Odpověď lze tedy formulovat tak, že: „ano, ke kolaudaci
byl přizván vodohospodářský orgán“.
K odstavci 4: Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, se souhlasně vyjádřil do protokolu ze dne
5. 8. 2004 v rámci projednání změny stavby před dokončením (poskytnutí viz následující bod).
K odstavci 5 poskytujeme následující dokumenty:
-

Zápis sepsaný dne 5. 8. 2004, příloha č. 1;

-

Protokol o průběhu ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 6. 1. 2006, č.j. Výst.
18477/3844/05/D, příloha č. 2.

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx včetně přílohy č. 1. a č. 2. dle textu.

