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SDĚLENÍ
Městský úřad Tišnov, Odbor územního plánování, jako správní orgán příslušný podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o přístupu k
informacím“), sděluje k žádosti o poskytnutí informací dle zákona o přístupu k informacím ze dne 09. 02.
2021, žadatele pana XXXXXXXXXXXXXXXX, jenž je zastoupen na základě plné moci XXXXXXXXXXXX
Žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace.
Z tohoto důvodu místo poskytnutí informace sdělujeme, že požadované informace jsou zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to konkrétně na https://www.tisnov.cz/mestys-deblin-1 a na
https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-analyticke-podklady-uap.
Odůvodnění:
Dne 09. 2. 2020 obdržel správní orgán žádost o informace dle zákona o přístupu k informacím, ve které
žadatel požádal o poskytnutí cit.:
„Poskytnutí územně-plánovací informace včetně limitů dle platného ÚP Deblín k parc.č. 1211/3, 2648/3,
k.ú. Deblín, obec Deblín. Tyto podklady budou vstupními podklady pro Dokumentaci rozsahu DÚR+DSP
pro návrh Novostavby 2 rodinných domů a jednom nadzemním podlaží a obytném podkroví o celk.
zastavěné ploše +-240 m2 s podsklepením. Na řešeném území se nachází rozvody TI – tímto žádáme o
doplnění údajů o správcích sítí TI: plynovod, VODA, KAN., ele; a jiné“.
Žádost směřuje na poskytnutí územně plánovacích podkladů a územně platné dokumentace v území
obce Deblín, konkrétně informací uvedených v Územním plánu Deblín a územně analytických podkladů
ORP Tišnov.
Z tohoto důvodu místo poskytnutí informace sdělujeme, že požadovaná informace týkající se podmínek
využití území včetně limitů dle platného Územního plánu Deblín je zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to konkrétně na https://www.tisnov.cz/mestys-deblin-1. Informace týkající se údajů o
vlastnících technické infrastruktury naleznete na https://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemneanalyticke-podklady-uap.
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