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

S-MUTI 40130/2021/ODŽÚ/Lo
MUTI 42197/2021
Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Ing. Renata Loubalová

V Tišnově dne 13. 10. 2021

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 (dále jen „správní orgán“), 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 30. 9. 2021 podání, jež učinila
fyzická osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvalý pobyt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (dále jen
„žadatel“).

Ve svém podání žadatel požádal o sdělení následujících informací, cit.:
„Vážená paní Mgr. Ing. Loubalová,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a následných vyhlášek Vás žádám
o seznámení s dokumentem, na který se odkazuje Místní strategie adaptace na klimatickou změnu
města Tišnov - Analytická část, kde se na str. 77 uvádí: „Dle údajů Centrálního registru vozidel dosáhl
k 1. 1. 2021 počet osobních automobilů v Tišnově 4078, což znamená stupeň automobilizace úrovni
440”. Tento uváděný údaj je totiž v přímém rozporu s poskytnutými údaji o počtu osobních
automobilů a lehkých úžitkových vozidlech kategorie M1 , kterým silnční zákon umožňuje parkovat
na parkovištích v plochách rodinných a bytových domů, k měsíci srpnu roku 2018. Protože Centrální
registr vozidel je ve správě Vámi vedeného odboru, požaduji tuto informaci zaslat Vámi.
Žádám proto o dokument žádosti o tuto informaci zaslaný zhotoviteli této mitigační strategie a celou
přímou odpověď na tuto žádost s uváděnými údaji.“
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 podání uvádíme:
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatelem klimatické studie s názvem „Místní strategie adaptace na
změnu klimatu města Tišnov“ (viz https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2021/tisnovmistni-strategie-adaptace_analyticka-cast.pdf) je Město Tišnov a zpracovatelem Mendelova
univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Nadace Partnerství. Správní
orgán k výše uvedené žádosti o požadované dokumenty sděluje, že při zpracování výše uvedené
klimatické studie nebyl dotazován a ani mu nebyla podána žádná žádost o sdělení počtu osobních
automobilů ve městě Tišnov k 1. 1. 2021 ze strany zadavatele ani ze strany zpracovatele.
Z uvedeného vyplývá, že správní orgán požadované dokumenty nevydal. Závěrem správní orgán

uvádí, že z Centrálního registru vozidel lze na základě podané žádosti u správního orgánu obdržet
pouze počet vozidel registrovaných celkově na území ORP Tišnov.

Mgr. Ing. Renata Loubalová v. r.
vedoucí odboru

Obdrží:
Odpověď zaslána na e-mailovou adresu žadatele.
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