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

S-MUTI/40356/2020/OSŘ/Ma
MUTI 42145/2020
Oprávněná úřední osoba:
Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

V Tišnově, 29. 10. 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 14. 10. 2020 podání, jež učinil
Istav Media, s.r.o., IČO 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov
(dále jen "žadatel"), ve věci „Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí
nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ evidované pod č.j. MUTI
40356/2020, v níž žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SvInf“) požádal cit.: „o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z
dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020 týkající se pozemních
staveb pro právnické osoby.“
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli informace v souladu s § 14 odst.
5 písm. d) zákona o SvInf:
1. Společný souhlas ze dne 3.9.2020, sp.zn.: S-MUTI/32056/2020/OSŘ/H, č.j. MUTI 34253/2020;
2. Souhlas ze dne 14.9.2020, sp.zn.: S-MUTI/32404/2020/OSŘ/Kr, č.j. MUTI 35736/2020;
3. Souhlas ze dne 1.10.2020, sp.zn.: S-MUTI/33940/2020/OSŘ/Kr, č.j. MUTI 38216/2020;
4. Stavební povolení ze dne 29.9.2020, sp.zn.: S-MUTI/26488/2020/OSŘ/Lu, č.j. MUTI 37657/2020.

Bc. Soňa Matušková v.r.
vedoucí Odboru stavebního řádu
Příloha: poskytované dokumenty dle textu příloha 1 až 4
Obdrží: Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa, sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov

