
E-mail:

V Praze dne 7. ll. 2021

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Odbor výstavby

K Náklí 404

257 41

Elektronická podatelna: podatelna@,mestotvnec.cz

radnice@,mestotynec.cz

Ľ

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

V souladu s výše uvedeným zákonem Žádáme o podání informace ve věci výstavby zdi na
pozemku veřejnč přístupné účelové komunikace Týnce nad
Sázavou.

Z podané informace by mělo být zřejmé:

l. Kdy příslušný stavební úřad vydal stavební povolení ke stavbě zdi na veřejně
přístupné účelové komunikaci, Týnce nad Sázavou (viz
přiložený plánek).

2. Jaké podmínky byly pro provádění stavby stanoveny.

Vzhledem k tomu, že nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informací, musí být
poskytnuty nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Infomaci požadujeme doručit elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou
v záhlaví tohoto podání ve formátu ,,PDF".

S úctou.



telefon:  317 701 431 http://www.mestotynec.cz 
podatelna@mestotynec.cz 

Česká spořitelna a.s. 
0320082359/0800 

IČ: 
00232904 

 

Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 7. 11. 2021 evidována pod JID:

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

Dne 9. 11. 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: 

K bodu č. 1 Příslušný stavební úřad žádné povolení na výstavbu zdi na pozemku veřejně  
  přístupné účelové komunikace parc. č.  Týnce nad Sázavou  
  nevydával. 
K bodu č. 2 Žádné podmínky nemohly být stanoveny. 
 

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 

Váš dopis zn:  
Číslo jednací: 
Spisová značka: 
Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 
Tel: 778 097 516 
E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 
Datum: 10.11.2021 Česká republika  

Ing. Petr Drahoňovský
2021.11.10 10:45:52

Signer:
CN=Ing. Petr Drahoňovský
C=CZ
O=Město Týnec nad Sázavou
2.5.4.97=NTRCZ-00232904

Public key:
RSA/2048 bits
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