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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 doplňující informace k č.j. TnS-

 a to k bodu č. 3) a 4), neboť předpokládám, že již 
uplynula dostatečně dlouhá doba od podání dílčí informace, jak Vás dále cituji: 
„odbor výstavby MěÚ vypisuje kontrolní prohlídku dle časových možností a vytíženosti 
pracovníků odboru, zpravidla ve lhůtě cca 30 dnů s výzvou k předložení příslušných dokladů 
vlastníkem stavby, resp. vlastníkem pozemku a následně tyto doklady posoudí. V současné 
době není možné s určitostí převzít závěr žadatele o informaci, že stavba je provedena 

v rozporu se stavebním zákonem. Tento závěr může odbor výstavby posoudit pouze na 
základě kontrolní prohlídky a předložených podkladů vlastníkem stavby.“ 
 
S odvoláním na výše uvedené tedy požaduji doplnění odpovědí na následující otázky: 

3) Jakým konkrétním způsobem a kdy bylo vedeno územní řízení ve věci stavby oplocení 
na pozemcích parc. č. (pozemek ve vlastnictví obce) a parc. č. st. (pozemek 
ve spoluvlastnictví fyzických osob) v katastrálním území  Týnce nad Sázavou? 
Uvedené oplocení je zřízeno nejen na pozemku stavebníků, ale i na pozemku obce, 
čímž je znemožněno užívat veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která je zde podle 
údajů katastru nemovitostí od nepaměti. Jaké konkrétní podmínky ve věci umístění 
překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci vydal dotčený správní orgán, tedy 
příslušný silniční správní úřad.  

4) Požaduji, aby v rámci informace mi byl poskytnut konkrétní výčet všech dokumentů 
s časovou identifikací jejich vystavení/ pořízení/ ověření, včetně podrobné skladby 
projektové dokumentace pro územní řízení a následující stavební řízení, jak byla 
ke stavbě prefabrikovaného betonového oplocení na pozemcích parc. č. a parc. 
č. st. v katastrálním území Týnce nad Sázavou předložena stavebníky 
při kontrolní prohlídce stavby (vč. uvedení dne kontrolní prohlídky stavby).  

 
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 formátu 
„PDF“.  
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K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 11. 2021 evidována pod JID:

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

k informacím  

Dne 15. 11. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (doplňující informace k č.j.   

K předmětné Žádosti uvádíme k jednotlivým bodům následující: 

bod 3) Ve věci stavby oplocení na pozemcích parc. č.  a st.p. v katastrálním území
  Týnce nad Sázavou nebylo vedeno žádné územní řízení. 

 Co se týká umístění překážek na veřejně přístupných účelových komunikacích je místně 

 a věcně příslušný silniční správní úřad Městského úřadu Benešov (obec s rozšířenou 

 působností) - § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 v platném znění. 

bod 4) Kontrolní prohlídka na stavbě oplocení na výše uvedených pozemcích byla provedena dne 
 29.10.2021 (spis. zn. ). Na místě nebyla předložena žádná dokumentace 
 k uvedené stavbě. Stavební úřad obdržel od Obce usnesení zastupitelstva o směně 
 pozemků, na kterých je uvedená stavba umístěna. Stavební úřad zahájí řízení o odstranění 
 stavby. 

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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