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

S-MUTI/6364/2020/OSŘ/Ma
MUTI 8299/2020
Oprávněná úřední osoba: Bc.
Soňa Matušková

V Tišnově, 26.02.2020
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 12. 2. 2020 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím“.
V podání žadatel uvádí:
„Žádám
1. O podmínky, požadavky a stanoviska všech dotčených institucí, které se vyjadřovaly k projektové
dokumentaci před vydáním stavebního povolení č.j 4301/1350/92-D a změny stavby č.j. výst.
8788/1723/04/D týkajících se těchto staveb.
2. O výzvu na doplnění návrhu na kolaudační řízení ze dne 31.8 2006 a doklady kterými byl návrh
doplněn ze dne 27.11 2006.
3. O informaci zda od vydání kolaudačního rozhodnutí byli na stavebním úřadě projednávány další
změny a doplňky těchto staveb. Pokud ano tak jaké a žádám o rozhodnutí k těmto změnám a
doplňkům.
4. O informaci kde je dle schválené projektové dokumentace umístěna zmiňovaná požární nádrž.
Katastrální mapa s označenou stavbou.
5. O informaci kde je dle schválené projektové dokumentace umístěn zdroj pitné vody pro
hospodářská zvířata a vody pro použití v provozu dojírny. Katastrální mapa s označenou stavbou.
6. Jaká byla povolená kapacita v dobytčích jednotkách a z jakého dúvodu byla tato kapacita určena
na uvedené výši v těchto stavbách. Pokud byla maximální kapacita vyjádřena v jiných
jednotkách, tak žádám o tuto informaci. Která instituce na dodržování této podmínky užívání
stavby dohlíží.“
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 poskytujeme následující anonymizované dokumenty viz příloha č. 1 až 10:
- Stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 26. 5. 2004, zn. BM-4971/2004-HOK;
- Závazný posudek Krajské veterinární správy pro JM kraj, inspektorát Brno, ze dne 21. 5. 2004, č.j.
BO170/04;
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 1. 9. 2004 k ev.č. HSBM-3-312/3-PRST-2004;
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 28. 6. 2004 k ev.č. HSBM-3-311/3-PRST-2004;
- Vyjádření Referátu životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov ze dne 9.3.1993, č.j. ŽP:
1292/93-Př;
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rozhodnutí Referátu životního prostředí Okresního úřadu Brno-venkov ze dne 10.3.1993, č.j. ŽP:
1292/93-Př;
rozhodnutí Okresní veterinární správy Brno-venkov ze dne 7.7.1992, č.j. 295/92;
stanovisko Okresního úřadu, správy a útvaru sboru požární ochrany, Brno-venkov ze dne
3.2.1993 zn: PO/SPD-582/1b/21/93;
vyjádření Okresního úřadu, správy a útvaru sboru požární ochrany, Brno-venkov ze dne
21.12.1992 zn: PO/SPD-582/1b/1627/92;
rozhodnutí Okresního úřadu Brno-venkov, Okresní hygienik Brno-venkov ze dne 12.10.1992, zn:
241.1/6122/92.

K dotazu č. 2 poskytujeme následující anonymizovaný dokument viz příloha č. 11:
-

výzva a rozhodnutí ze dne 6.9.2006 č.j. ORRSÚ 18477/3844/05/S.

-

návrh o kolaudační rozhodnutí byl doplněn o Závazný posudek Krajské veterinární správy pro JM
kraj, inspektorát Brno, ze dne 13. 7. 2006, č.j. 2631/2006/KVS 2391/2006 BM a souhlasné
stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 14. 11. 2006 k ev.č. HSBM-3-31-2/3PRST-2004, které byly žadateli poskytnuty opatřením správního orgánu ze dne 13.1.2020 č.j.
MUTI 1431/2020, spis.zn.: S-MUTI/45598/2019/OSŘ/Ma.
K dotazu č. 3 uvádíme: Ne. Vlastník pouze projednal se stavebním úřadem záměr na provedení
stavebních úprav, které dle specifikace nevyžadovaly povolení nebo obdobné opatření stavebního
úřadu.
K dotazu č. 4 uvádíme, že dle projektové dokumentace jako vnější odběrní místo bude sloužit stávající
požární nádrž objemu 28 m3.
K dotazu č. 5 uvádíme, že dle projektové dokumentace jako zdroj pitné a užitkové vody bude využita
stávající studna v areálu farmy.
K dotazu č. 6 uvádíme, že povolená kapacita hlavní budovy je 29 ks dojnic + 10 – 15 ks telat ustájených
ve stodole.

Bc. Soňa Matušková v.r.
vedoucí Odboru stavebního řádu
Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx + přílohy č. 1. až č. 11. dle textu.

