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

S-MUTI/6486/2021/OSŘ/H
MUTI 8178/2021
Oprávněná úřední osoba:
Havlišová Ivana

V Tišnově, 25.02.2021
Tel.: 549 439 753

E-mail : ivana.havlisova@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 16.02 2021 podání, jež učinila společnost
ADATE REAL s.r.o., IČ 04945484, se sídlem Midlochova č.p. 134/10, Útěchov, 644 00 Brno 44
(dále jen "žadatel"), ve věci „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.“ evidované pod
č.j. MUTI 6486/2021, 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 informace, zda
bylo vydáno rozhodnutí o udělení stavebního povolení, územního souhlasu či jiných podobných listin pro
stavby na níže uvedených pozemcích:
a) Parcelní číslo 1036/6 v Katastrálním území: Sentice [747581]
b) Parcelní číslo 1036/7 v Katastrálním území: Sentice [747581]
c) Parcelní číslo 1036/8 v Katastrálním území: Sentice [747581]
d) Parcelní číslo 1036/9 v Katastrálním území: Sentice [747581]
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli informace v souladu s § 14 odst.
5 písm. d) zákona o SvInf v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu: k bodu a) až d) odpovídá
správní orgán ANO.
„v případě že byla taková rozhodnutí vydána, žádá žadatel o poskytnutí následujících informací, týkající
se výše uvedených rozhodnutí“
1. Jak je vymezeno veřejné prostranství pro současně realizovanou zástavbu?
2. Jak je řešena dopravní obsluha nové zástavby?
3. Jaká je šířka příjezdové komunikace k této nové zástavbě?
4. Jak je řešeno obratiště?
5. Jedná se o obytnou zónu?
6. Pokud se nejedná o obytnou zónu dle předchozího bodu, jak budou u příjezdové komunikace k nové
zástavbě řešeny chodníky?
Správní orgán žádost posoudil podle obsahu a tímto poskytuje žadateli informace v souladu s § 14 odst.
5 písm. d) zákona o SvInf v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu:
k bodu 1.
Veřejné prostranství je vymezeno stávající účelovou komunikací v majetku Obce Sentice. Dále je veřejné
prostranství přímo definováno v § 34 zák.č. 128/2000Sb., o obcích cit: „Veřejným prostranstvím jsou
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všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Dále je veřejné prostranství vymezeno ve schváleném územním plánem Sentice , který nabyl účinnosti
dne 12.10.2016 a je veřejně dostupný na stánkách www.tisnov.cz.
k bodu č. 2
Stávající účelovou komunikací v majetku Obce Sentice.
k bodu č. 3, 4, 6
Nebylo předmětem rozhodnutí na výše uvedené pozemky (p.č. 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1036/9 v k.ú.
Sentice)
k bodu č. 5
Ne

Havlišová Ivana v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ADATE REAL s.r.o., IDDS: wvjsunt
sídlo: Midlochova č.p. 134/10, Útěchov, 644 00 Brno 44

