MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor stavebního řádu
S-MUTI/32226/2021/OSŘ/Ma
MUTI 32286/2021
Oprávněná úřední osoba:
Tel.: 549 439 719
Bc. Soňa Matušková

Spis. zn.:
Č.j.
Vyřizuje :

V Tišnově, 04.08.2021
E-mail : sona.matuskova@tisnov.cz

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako obecný 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 21.07.2021 podání, jež učinila
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
(dále jen "žadatel". Ve svém podání žadatel uvádí cit: „Žádáme tímto o poskytnutí informací:
kdo je vlastníkem splaškové kanalizace vedené z pozemku parc. č. 52/9 v k.ú. Nedvědice pod
Pernštejnem přes pozemky parc. č. st. 262, 29/10, 29/64 v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem do veřejné
kanalizace
poskytnutí informací o přesném vedení splaškové kanalizace vedené z pozemku parc. č. 52/9 v
k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem přes pozemky parc. č. st. 262, 29/10, 29/64 v k.ú. Nedvědice pod
Pernštejnem do veřejné kanalizace
poskytnutí závěrečného stanoviska z řízení vedeného v roce 2012 ve věci splaškové kanalizace
vedené z areálu společnosti MEZ, a.s..“
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:
1. správní orgán není zákonem zmocněn k vedení evidence vlastníků kanalizačních přípojek; ve
smyslu § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je
vlastníkem kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci;
2.

správní orgán neeviduje přesné vedení žadatelem označené splaškové kanalizace;

3. poskytujeme sdělení ze dne 6. 2. 2012 pod č.j. MUTI 3028/2012, sp.zn.: OÚPSŘ/23937/2011/Vo.

Bc. Soňa Matušková
vedoucí Odboru stavebního řádu
Příloha: sdělení dle textu bod 3.
Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

