MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Sp.zn.
Č.j.
Vyřizuje:

S-MUTI 30733/2020/ODŽÚ/Lo
MUTI 32534/2020
Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

V Tišnově dne 24. 8. 2020

Tel.: 549 439 720

e-mail: renata.loubalova@tisnov.cz

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad, jako správní orgán příslušný podle
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní
řád“), obdržel dne 10. 8. 2020 podání, jež učinila
fyzická osoba XXX XXXXX, nar. XX. X. XXXX, trvale bytem XXXXXXX XXX/X, XXXXX XX XXX, XXX XX XXXX,
(dále jen „žadatel“) ve věci: „žádost o informace zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím;
K č.j. MUTI 26860/2020“.
Ve svém podání žadatel uvádí následující:
1) Zda příslušný Stavební úřad disponuje rozhodnutím o umístění stavby bytového domu na adrese
Na Rybníčku 183, Tišnov. V případě že ano, žádám o uvedení čísla jednacího.
2) Zda příslušný Stavební úřad disponuje kolaudačním rozhodnutím či jiné obdobné rozhodnutím
kterým byla povolena stavba zpevněné plochy u domu Na Rybníčku 183, Tišnov na p.č. 1847/21
k.ú. Tišnov. V případě že ano, žádám o uvedení čísla jednacího.
3) Zda příslušný MÚ Tišnov má všechna rozhodnutí vydaná za posledních 10 let podle § 142 SŘ, která
se vztahují ke zpevněné ploše u domu .Na Rybníčku 183, na p.č. 1847/21 k.ú. Tišnov. V případě že
ano, žádám o uvedení čísla jednacích.
4) Zdvořile žádám o poskytnutí informací v jakém zaměstnaneckém či jiném vztahu je osoba XXXXXXX
ve vztahu k Městu Tišnov či Městskému úřadu Tišnov.
5) Zda příslušný MÚ Tišnov disponuje záznamem z prohlídky provedené dne 16.6.2020 XXXXXXX.
6) Uveďte prosím seznam osob zaměstnaných na Městském úřadě Tišnov, které vykonávají či se jinak
podílejí na činnosti Silničního správní ho úřadu. U těchto osob pak informace:
od jakého data tuto činnost na Městském úřadě Tišnov vykonávají
zda a případně kdy tyto osoby vykonaly zkoušku odborné způsobilosti při správním rozhodování a
dozorové činnosti v silničním hospodářství.

Správní orgán žádost posoudil dle obsahu 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 uvádíme: Příslušný stavební úřad vydal územní rozhodnutí č. 5/1970
pod zn. Výst. 2073/70 – 1 ve věci „výst. 8 b.j.“ tj. bytového domu na adrese Na Rybníčku 183, Tišnov.
K dotazu č. 2 uvádíme: Příslušný stavební úřad vydal rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne
8. 12. 1970 pod zn. Výst. 2312/70-1, které Vám bylo poskytnuto již dne 12. 8. 2019 pod č. j. MUTI
28897/2019.
K dotazu č. 3 uvádíme: Městský úřad Tišnov nevedl žádné správní řízení dle § 142 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vztahujícího se ke zpevněné ploše
u bytového domu na adrese Na Rybníčku 183, Tišnov, nacházející se na pozemku parc. č. 1847/21
v k.ú. Tišnov.
K dotazu č. 4 uvádíme: S XXXXXXXXXX má Město Tišnov uzavřenou Smlouvu o poskytování
poradenské a konzultační činnosti.
K dotazu č. 5 uvádíme: Městský úřad Tišnov nedisponuje záznamem z prohlídky provedené
dne 16. 6. 2020 XXXXXXXXXX.
K dotazu č. 6 uvádíme: Činnost silničního správního úřadu vykonávají na Městském úřadu Tišnov
Mgr. Ing. Renata Loubalová, Luboš Dvořáček a Svatava Hanáková. Ostatní informace k tomuto bodu
jsou řešeny částečným rozhodnutím o odmítnutí č.j. MUTI 32537/2020 ze dne 24. 8. 2020.

Mgr. Ing. Renata Loubalová v.r.
vedoucí Odboru dopravy a živnostenský úřad

Obdrží:
XXX XXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXX/X, XXXXXXXXX, XXX XX XXXX - DS

