
18. 9. 2021

Městský úřad Týnec nad SázävQů
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
Odesláno ekktronicky: podatelna@mestotynec.cz

radnicc@,mestotynec.cz

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění

V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o podání doplnění k informaci ze dne 23. 8. 2021,

Konkrétně chci znát jednoznačné odpovědi k následujícím bodům:
l. Který konkrétní den byla vykonána prohlídka stavby na pozemku parč. č.

v katastrálním území Týnce nad Sázavou?
2. Která konkrétní osoba za odbor výstavby Mčstského úřadu Týnec nad Sázavou

prohlídku na místě vykonala?
3. Jaká jsou konkrétní skutková zjištění z této kontrolní prohlídky?
4. jaký konkrétní postup podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (,,stavební zákon"), byl zvolen pro řešeni nepovolené stavby na pozemku parc. č.
v katastrálním území Týnce nad Sázavou?

5. Jaké konkrétní podmínky a časový horizont byl správním orgánem stanoven pro
legalizaci, či odstranění, doposud nepovolené stavby na pozemku parč. č.
v katastrálním území Týnce nad Sázavou?

6. Byla udělena stavebníkůrn/vlastníkům parcely č. v katastrálním území
Týnce nad Sázavou pořádková pokuta za provádění stavby bez povoleni/rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu? Pokud ano, v jaké výši byla tato pokuta udělena?

Vzhledem k tomu že nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informace, musí je úřad
poskytnout nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požaduji doručit
elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto podání ve fomiátu
,,PDF".
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Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 18. 9. 2021 evidována pod JID:

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Dne 20. 9. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou žádost o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

K předmětné Žádosti uvádíme k jednotlivým bodům následující: 

1) Prohlídka stavby na pozemku parc. č. v katastrálním území Týnce nad Sázavou 
byla  vykonána dne 9. 9. 2021. 

2) Za odbor výstavby MěÚ prohlídku vykonal . 
3) Skutkové zjištění: stávající podzemní stavba situována v jihovýchodním rohu pozemku  
 parc. č.  v kat. ú. Týnce nad Sázavou, byla součástí stavby povolené v minulosti, 

jak vyplývá z následného povolení stavebních úprav Obecním úřadem v roce 1998. 
4) Na pozemku parc. č. v katastrálním území  Týnce nad Sázavou nebyla zjištěna 

nepovolená stavba. 
5) Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna žádná nepovolená stavba, nebyly učiněny žádné kroky. 
6) Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna žádná nepovolená stavba, nebyly uděleny žádné 

pořádkové pokuty. 
 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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