
Městský úřad Týnec n. s.
K Nákli 404
257 41 Týnec: n. Sázavou

V Praze dne 9.11.2011

Věc,: žádost o poskytnuti informací

Na základě zákoria 106/1999 Sb. o svobo(]nél11 přístupu k informacím žádáme q poskytnutí niže
uvedených informaci:

l) Na základě jakého předpisu je vlastník Zumpy povinen archivovat cloklady o vYváženi žumpy a
kolik let zpětně je povinen je archivovat.

2) Na úkladě jakého předpisu je vlastník žumpy povinen nechat ověřovat nepropustnost řádně
povolené, zkolaudované a uZívané žumpy a v jakých časových intervalech.

Děkujeme,
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SDELEN1

Měsískx úřad "rí'!}e(: nati Sázä\ nu, \ ůNizl\.'l)\". iak('t ':tavci'ni úřad pi'islušní' podlc i 3 odsi. l písni.
¶..f) zákona č. 183"20()(] S!'.. (j ú^'mnll?! a stä\ i'ádtí (sí;í\.'chni /ákí)n). ve měiii ljo7.dčišid]

předpisů (dále jen "x[a\'cbni nik(m" ). j'n.ik ?,ik(ma í':. í ':)/'j 'i ')')') Sh . O $^'ol)()dt)a)) l)ří:;lul)\ľ
k i]ú'(,)rmacim.

sdčju.je,

l. Ze vlastník žumpy .je pm'iiwn ardlivo\'aí doklady o \'yv:iZel)i očI na základě Š (.)dsi.6
Lákof\a (j M').. v()dni ?ák()j).

na 7.ákladč S i T4 od:iíj !'}km.:t} zákon:} č. lX3i?(}{)() Sh zákon. le vlasínik stavby
po\'ii}erl udúo\'at stavbu \' d()bNln ehnim síla\'l;, tak. abv i1ed(.)c|uizek) k"e znehodrK)co\';ini
síavby a Cíl }ju\·'i(:c m: icil 7i\'('in(.)si. Gía.\'ebni úřad podle S l 7 l. § l 32 sfavel)niho

" ' ' ' ' " {"/:'ikoíla \"\ Ĺ:ol)a\'a ĹlňC &/"(")1" 1K'l(l (j'. amín ()('f)i'iii')\ pr('}střc(íi a m:í r)re(khazc(
(hjsk!(ikt'!m n,ihh"ch Ĺ1i'l\ árii. c': mu ň)U7.c i.'ýi i .l-S kí Q:irá žumpa, .i¢iiž L'()(.k)íěsná i7olacť: miůe být
1)() idika k!cclľ j} e 1"mík č ni.
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