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

S-MUTI/18110/2020/OSŘ/Ma
MUTI 20319/2020
Oprávněná úřední osoba:
Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 03.06.2020
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
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 19.05.2020 podání, jež učinil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „žadatel“) ve věci: „Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím“.
V podání žadatel uvádí: „Žádám o
1. Technickou zprávu, průvodní zprávu a celkovou situaci z projektové dokumentace na základě, které
bylo vydáno stavební povolení č.j. 4301/1350/92-D.
2. Technickou zprávu, průvodní zprávu a celkovou situaci z projektové dokumentace, na základě které
bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením č.j . 8788/1723/04/D.
3. Geometrický plán z 27.4. 2005 uvedený v protokolu ze dne 6.1. 2006 č.j.18477/3844/05/D.
4. Výsledek laboratorního rozboru vody uvedeného v protokolu ze dne 6.1. 2006 č.j.18477/3844/05/D.
5. Závazný posudek dle zákona 116/99 sb. v pI. znění a na něj navazující závazný posudek, dle požadavku
KVS v protokolu ze dne 6.1. 2006 č.j.18477/3844/05/D.“
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu jednotlivých bodů (1. až 5.) vyslovených žadatelem. V části
žádosti nelze vyhovět (bod 1., 2., 4.), 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 bodu 3.: kopii geometrického plánu č. 46-117/2005 (příloha1).
K bodu 5.: Závazný posudek Krajské veterinární správy pro JM kraj, inspektorát Brno, ze dne 13. 7. 2006,
č.j. 2631/2006/KVS 2391/2006 BM žadatel obdržel v rámci opatřením ze dne 13. 1. 2020, č.j. MUTI
1431/2020, spis. zn.: S-MUTI/45598/2019/OSŘ/Ma.

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Obdrží:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 včetně přílohy 1 dle textu.

