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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Tišnov obdržel dne 28.12.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informace o
krocích, které město Tišnov podniklo po převzetí Studie odtokových poměrů, aby její výsledná podoba
odpovídala představám vedení města a mohla s ní být seznámena veřejnost.
K Vaší žádosti Vám sděluji následující.
Vedení města Tišnova je si na jedné straně vědomo důležitosti Studie odtokových poměrů pro zajištění
řešení protipovodňových opatření pro město Tišnov, na straně druhé má však za to, že se jedná o
dokument, který potřebuje významně upravit na základě širšího konsensu. Týká se to zejména části, ve
které jsou prezentována možná opatření k zajištění protipovodňové ochrany města Tišnova. Bylo
uvažováno o vytvoření pracovní skupiny, která by formulovala výstupy, které by byly podkladem pro
zadání projektu upravující původní studii.
K výše uvedeným krokům ze strany města Tišnova však z vícero důvodů nedošlo. Tím nejzásadnějším
důvodem byly nové priority v souvislosti s opatřeními v rámci boje proti COVID – 19. Vedení města bylo
nuceno čelit novým výzvám a zároveň byla z jeho strany snaha o dokončení rozpracovaných projektů.
Proto došlo k utlumení některých agend či projektů, které nevyžadují rychlé řešení. Jedním z příkladů
je právě i Studie odtokových poměrů, která mimo to narazila i na otázku financování jejích úprav a
možných ekonomických dopadů ve vztahu k poskytnuté dotaci na její pořízení.
Na základě shora uvedeného Vám tedy k Vaší žádosti o informaci sděluji, že k žádným konkrétním
krokům ze strany města Tišnova ve vztahu ke Studii odtokových poměrů po 15.5.2019 nedošlo.
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