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Město Týnec nad Sázavou
K Nákli404, 257 41Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:

Lenka Morávková

moravkova@mestotynec.cz
12.2.2018

Žádost o poskytnutí informací podle Zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu
k informacím

K žádosti o poskytnutí informací uvádím:

1. V loňském roce byla na území v naší věcné a místní příslušnosti
povolena výstavba 25 staveb na základě stavebního povolení a 10 staveb na základě
ohlášení

2. Průměrná délka stavebního řízení od podání žádosti po vydání rozhodnutí je 60 dní.

3. Poskytnutí informace o počtu povolení dřevostaveb a zděných domů je vzhledem
k nutnosti vyhledání a sběru objemného množství informací časově náročné, a proto si
vyžádá prodloužení lhůty pro poskytnutí této informace.

4. Poskytnutí informace o počtu povolení staveb domů z hraněného masivu je vzhledem
k nutnosti vyhledání a sběru objemného množství informací časově náročné, a proto si
vyžádá prodloužení lhůty pro poskytnutí této informace.

5. Stavební úřad vedl v loňském roce 9 přestupkových řízení Nejčastějším důvodem pro
zahájení řízení bylo porušení stavebního zákona - započetí se stavbou bez patřičného
povolení nebo realizace stavby v rozporu s povolením.

S přáním hezkého dne

Lenka Morávková
Kancelář starosty

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

Česká spořitelna a.s. IČ:
0320082359/0800 00232904



strana 2

Městský úřádTýnec nad Sázavou

K Nákli 404

257 41 Týnec nad Sázavou

Městský úfad Týnec naa Sázavou
PocMoMa

ll||j|l),l'!"l'n'lN|!'|l'|l|ii
Ljsľy/příiohy: im Došlo: 02.02.2018
Zp'qc Qv'at«:

Praha dne 1. února 2018

Žádost o poskytnuti informaci podle Zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím

Žádám tiřňtQ podle shora uvedeného zákQna q poskytnuti těchto informací:

1. Kolik bylo v loňském roce na území ve vaši věcné a místní příslušnosti vyřizováno stavebních
povoleni a kolik staveb bylo na tzv. ohlášeni podle stavebního zákona?

2. Jaká je průměrná délka stavebního řízeni od podáni žádosti po vydáni rozhodnuti?
3. Kolik bylo povoIeno dřevostaveb a kolik zděných domů?
4. Byly v loňském roce Vaším stavebním úřadem povoleny nějaké domy z hraněného masivu

v lokalitě a kolik?
5. Kolik udělil stavební úřad za loňský rok sankci a jaká je nejčastějsi důvod uděleni sankce?

požadované odpovědi prosím zašlete nebo zveřejněte předepsaným způsobem ve lhůtě dané
zákonem. Připadne náklady na zodpovězeni mých dotazů velmi ráda uhradím.

Telefon: 317 701 431
Fax: 317 701 297

http://www.mestotynec.cz
podatelna @mestotynec.cz

Česká spořitelna a.s.
0320082359/0800

IČ:
00232904


