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Datovou schránkou

V Praze dne 9. března 2016
V

VČc:, Zžídost o poskytnutí inforniací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inlormacím

Vážení,

v právním zastoupení mého klienta,
tuto žádost o poskytnutí infonnací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,InfZ").
Předmětem této žádosti je zpřístupnění relevantních informací, týkajících se stavební
úpravy povrchu pozemků parč. č. 1197/1, zapsaném na LV 10001, katastrální území Rabyně,
a parč. č, 533/3, zapsaného na LV 998, katastrální území Rabyně. Stavební úpravou povrchu
dotčených pozemků je dle této žádosti zpevnění a částečné vyasfaltování. Relevantními
informacemi jsou pak doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., popř. zákona
č. 50/1976 Sb., nezbytné pro provedení stavby (položení asfaltového povrchu), tedy stavení
povolení, či ohlášení stavby a další dokumenty související se stavební úpravou povrchu
pozemků, jako je projektová dokumentace nebo dokumentace skutečného provedení stavby,
byla-li vyhotovena.
V souladu s § 4a odst. 2 InfZ žádám o poskytnutí relevantních informací formou
elektronické kopie dokumentů obsahujícího požadovanou informaci, popř. prosté listinné
kopie dokumentů, to však s výhradou předchozího upozornění na případnou výši nákladů dle
§ 17 odst. 3 InfZ. Dále je poskytnutí informací možné realizovat i nahlédnutím do dokumentů.
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SDĚLENÍ
Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
d) zákona č, 183/2006 Sb,, o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu
k informacím, kterou dne 9.3.2016 podal

(dále jen "žadatel"), na stavbu
Místní komunikace
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 533/3, 1197/1 v katastrálním území Rabyně,

sděluje, že na předmětnou stavbu nebylo zdejším stavebním úřadem vydáváno územní rozhodnutí, Na
zdejším odboru výstavby nebyly dohledány žádné podklady pro tuto předmětnou stavbu,
Stavební povolení či jiné opatření bylo v působnosti speciálního stavebního úřadu, ktcrým byl do
30.12.2015 Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního
úřadu a od 31.12.2015 je jlm Obec Rabyně.
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