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

S-MUTI 33458/2020/ODŽÚ/Lo
MUTI 35458/2020
Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

V Tišnově dne 11. 9. 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 29 .8. 2020 podání, jež učinila
fyzická osoba XXXXX XXXXXX, nar. XX. XX. XXXX, trvale bytem XXXXX XXX, XXXXX XXXXX,
(dále jen „žadatel“) ve věci: „žádost dle informačního zákona; žádost dle z. č. 106/1999 Sb.; zákona
o svobodném přístupu k informacím; pod č.j. MUTI 33458/2020“.
Ve svém podání žadatel uvádí následující:
„Žádám o písemnou odpověď
1.
které organizace spravují rekreační areál Šárka
2.
rekreační areál Šárka které organizace provozují (letní dětský tábor)
3.
do které části obce katastrálního území rekreační areál Šárka spadá
4.
od kterého roku rekreační areál Šárka vznikl - je v provozu - lze zjistit které organizace dřív
působily v rekreačním areálu Šárka
5.
kdo je nyní provozovatel rekreačního areálu Šárka – od kdy se datuje podepsaná nájemní
smlouva s provozovatelem – žádám o prostou kopii smlouvy pro kontrolní účely k nahlédnutí“
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: Co se týká rekreační oblasti „Šárka“ - rekreační objekt na adrese Heroltice,
č. ev. 166, 666 01 Tišnov má zapsanou v živnostenském rejstříku jako svoji provozovnu právnická
osoba BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ: 485 29 753. Rekreační
objekt na adrese Holasice č. ev. 33, 664 71 Lažánky má zapsanou v živnostenském rejstříku jako svoji
provozovnu fyzická podnikající osoba XXXXXX XXXXX, se sídlem XXXXXX XXXX, XXXXXX,
IČ: XXXXXXXXX.
K dotazu č. 2 uvádíme: Letní dětský tábor v rekreační oblasti „Šárka“ dle webovém odkazu
http://www.heroltice.cz/ provozuje právnická osoba BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova
105/2, 602 00 Brno, IČ: 485 29 753 a dále letní dětský tábor v rekreační oblasti „Šárka“ dle webového

odkazu https://taborprodeti.cz/informace-k-taboru provozuje jako svoji neziskovou činnost spolek
Klub Chrudimských Výsadkářů z.s., se sídlem č. ev. 43, 538 25 Krásné, IČ: 061 37 482.
dotazu č. 3 uvádíme: Rekreační objekt na adrese Holasice č. ev. 33, 664 71 Lažánky spadá do
katastrálního území Holasice u Veverské Bítýšky a rekreační objekt na adrese Heroltice, č. ev. 166,
666 01 Tišnov spadá do katastrálního území Heroltice u Tišnova.
K dotazu č. 4 uvádíme: Dle živnostenského rejstříku provozovala fyzická podnikající osoba XXXXXX
XXXXX, se sídlem XXXXXX XXXX, XXXXXX, IČ: XXXXXXXXX v provozovně na adrese Holasice č. ev. 33,
664 71 Lažánky živnost s předmětem podnikání „Provozování dětských rekreačních zařízení“ ode dne
1. 4. 1997 do 4. 5. 2010 a dále uvedený podnikatel provozuje v této provozovně ode dne 25. 3. 2016
živnost volnou s oborem činnosti „Ubytovací služby“; řemeslnou živnost „Hostinská činnost“ a
koncesovanou živnost „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
V provozovně na adrese Heroltice, č. ev. 166, 666 01 Tišnov provozuje ode dne 2. 8. 2010 dle
živnostenského rejstříku živnost volnou s oborem činnosti „Ubytovací služby“, „Nákup, prodej,
správa a údržba nemovitostí“, „Pronájem a půjčování věcí movitých“, „Velkoobchod a maloobchod“
a řemeslnou živnost „Hostinská činnost“ právnická osoba BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem
Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ: 485 29 753.
K dotazu č. 5 uvádíme: V současné době je provozovatelem provozovny na adrese Heroltice,
č. ev. 166, 666 01 Tišnov právnická osoba BAUMAT, spol. s r.o., se sídlem Kabátníkova 105/2, 602 00
Brno, IČ: 485 29 753 a provozovny na adrese Holasice č. ev. 33, 664 71 Lažánky fyzická podnikající
osoba XXXXXX XXXXX, se sídlem XXXXXX XXXX, XXXXXX, IČ: XXXXXXXXX. K části bodu č. 5, týkající se
poskytnutí informace, od kdy se datuje podepsaná nájemní smlouva s provozovatelem a požadavku
žadatele o poskytnutí prosté kopie smlouvy pro kontrolní účely k nahlédnutí, Městský úřad, Odbor
dopravy a živnostenský úřad uvádí, že dle ust. § 6 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
ve znění pozdějších předpisů, je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se
dozvěděl v souvislostech s výkonem své činnosti. Vzhledem k uvedenému poskytnutí informací v této
části tohoto bodu jsou řešeny částečným rozhodnutím o odmítnutí č.j. MUTI 35462/2020 ze dne
11.9.2020.

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