
Povinný subjekt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou
odbor výstavby
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění.

Nikterak mne netěší opakované využívání zákona 106/1999 Sb., ale pokud mi není dána jiná
možnost, zdá se mi, že je to efektivní způsob, jak se dozvědět skutečný stav věcí v gesci
stavebního úřadu a dostat v písemné podobě odpověď' na zásadní otázky. To bylo i cílem
našich zákonodárců, za což jim patří můj vřelý dík.

Sotva skončily stavební práce na sesunu svahu a dešt'ové kanalizaci, jež způsobily značné
ztížení běžného života v lokalitě odedávna nazývané ,,Ve strouze", začaly další stavební práce
přímo v sousedství mého domu č. p. 19 v Chrástě nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že
z důvodů pracovního zaneprázdnění nemám čas zjišt'ovat jiným způsobem skutečný stav věci,
rozhodl jsem se znovu využít zákona 106/1999 Sb. abych měl aktuální a pravdivé informace o
stavbě.

Se zájmem jsem si prohlédl prezentaci společnosti Hardrock invest s. r. o., který prodává
nemovitost postavenou ,,na klíč" v Týnci nad Sázavou, shodou okolností v sousedství mého
domu: .h.t.tELLWw\v.l1t'oc|¢.cz/rodinne-domy/chl'ast-nad-sazavoLl. Tato nabídka ve mně vyvolala
celou řadu dotazů, na kterou požaduji odpověď'. Pokud by stavba měla být v této podobě
realizována, tak by zásadním způsobem zasáhla do mých práv (zastínění a. p.). Možná, že se
jedná o porcování zajíce, který ještě běhá po lese, ale možná taky ne! Takže pěkně po
pořádku! požaduji informace, zda:

l. Bylo vedeno nějaké řízení na demolici č. p. 23, či stavbu na pozemku p.č. ST 442 a
KN 4217?

2. V případě, že ano, kdo byl účastníkem?

3. Bylo vydáno stavební povolení na komplexní přestavbu domu včetně zvýšení
podlažnosti?

4. V případě, že odpověď' na otázku 3. je ano, jak plní stavební úřad svoji kontrolní
funkci a proč na staveništi nevisí cedulka ,,Stavba povolena"? Jak v tom případě bude
dále postupováno?

5. Jak se mám bránit v případě, že jsem přesvědčen, že stavba zasahuje do mých práv?



6. Byla v souvislosti s probíhající stavbou s městem nějakým odpovídajícím způsobem
projednána nákladní doprava v lokalitě včetně záboru obecního pozemku
(komunikace) na umístění kontejneru na stavební suť?

7. V případě záporné odpovědi na otázku 6., chci informaci, jak bude řešeno
neoprávněné a nepovolené využití obecního pozemku a poškozování kumunikace.
Kdo, kdy a jak bude řešit?

8. V případě kladné odpovědi na otázku 6., kdy jakým způsobem, usnesením, jakého
orgánu a j,akých podmínek bylo umožněn zábor obecního pozemku a do kdy bude
trvat? BylčmghDs0ljčá&ú¶bgaké omezení dopravy?

m'

Předem děkuji za poskytnuté informace.

2. 2. 2017 v Benešově
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Žádost dle zák. 106/1999 Sb.

vážený pane,

v odpověď' na Vaše dotazy uvádím:

l) Stavební úřad nevedl žádné správní řIzenI ve věci Cp. 23.

2) Viz bod 1. Stavební úřad nevedl žádné správní řIzení.

3) Viz bod 1. Stavební úřad nevedl žádné správni řIzenI.

4) Viz bod 1. Stavební úřad nevedl žádné správní řIzenI. Bude provedena kontrolní prohlídka.

5) Pokud bude vedeno správní řIzenI, je velmi pravděpodobné, že budete účastníkem. Nicméně
můžete podat dle § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, písemnou žádost, že požadujete
být účastníkem řIzenIv dané věci.

6) Stavebník předem neprojednával pohyb nákladní dopravy a nenahlásil plánovaný zábor
pozemku pro urrňstění kontejneru ani pro uložení demontované střešní krytiny.

7) Stavebník byl písemně i telefonicky vyzván k odstranění kontejneru a uložené demontované
střešní krytiny na městských pozemcích p. č. 4290/1 a 4289 a přishbil, že do 12.02.2017 vše
odstraní. Zpětně mu bude naúčtován poplatek za zábor veřejného prostranství dle obecně
závazné vyhlášky Č.5/2011. MIstním šetřením nebylo zjištěno poškozeni komunikace.

8) Zábor pozemku nebyl projednán.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
referent pro komunikaci
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