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()(ll)or výstavby
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257 41 Tí'nec nad Sázavou
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v Břežanech dne l 3.3.2014
VČc:

Žádost o poskvtnutí informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacíni

Váženi.

obracím se na vás se žádosti c' poskytnuti niže uvedených informací dle zákona
č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k infi)mlaciln, v platném znčni.
Dovoluji si vás požádat o sdčlcni infOrmace, zda se iia pozemku parč. č. 443/4,
v k.ú. Břežany u Lešan, jehož vlastníkem je
achází stavba, ke které byl vydán kolaudační souhlas, nebo ohledně které bylo
povoleno její předčasné užíváni, a tedy zároveň o sděleni, zda je možné stavbu nacházející se
na předmětném pozemku aktuálně užívat k bydlení. Pokud byla taková stavba kolaudována
nebo bylo povoleno její předčasné užívání, dovoluji si vás požádat rovněž o sdělení, jak byla
specifikována přístupová cesta k takové stavbě.
V souladu s § 4 odst. 3 a
zaslání informací prostřednictvím
Předem děkuji, s pozdravem
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SDĚLENÍ
Městský úřad Týnec nad Sá7avou. o(jb()r výstavby. ,jako stavební úřad příslušný poclie § j odst. i písm.
d) zákona č. l 83/2006 Sb.. o ú7emniln plán(wán i a stavebním řádu (stavební zakon). ve 7něnl pozdč jšich
předpisíi (dále .jen "stavební Lákon"). na i'ákladě žádosti. kterou dnc 3.4.20 14 podala
"

poskyiu.je následujici infOrmace podle ňkona č. l 06!1 999 Sb.. o svobod[)ém přístupu k infôrmaciin:
Kc stavbě m po7emku parč. č. 443M v katastrálním ú7cn)i Břežany u Lešan qa\·ebni úřad ne\'yki\'al
ko iauda.ční souhlas ani !uzhodnuti o p('\'oler)í předčasného užíváni. Vlastník stavby d'.)posud neoznámil
siavebnimu úřadu záměr započít s užiUnim stavby dle § 120 sta\'ebniho 7ák(")na. Na základč výšc
lwedenÝcl1 skutečnQsti stavbu y současné dobč není mož.né užívat k bvdleni.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor výstavby
257 41 TÝNEC n. Sáz.
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Mgr. Martina Havrállková
referent odboru vYstavby
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