
Městský úřad Týnec n. S.

odbor výstavby

K Náklí 404

257 41 Týncc n. Sázavou

V Benešově dne 12.11.2019

Věc: Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k inforrnacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vás žádáin o poskytnutí následujících informací:

l) jakým způsobem bylo naloženo s odvoláním
ze dne 17.10.2019 (doručené 21.10.2019) proti rozhodnutí stavebního

úřadu Týnec nad Sázavou ze doe 24.10.2018, sp. zn. výst.2920/2018/po, čj. TriS-
2018/2920-12.

2) Zda se k odvolání ad l) ostatní účastníci jakkoliv vyjadřovali, a pokud ano, žádám
o kopii takových vyjádření.

3) Kdy bylo odvolání ad l) předáno společně se spisem odvolachnu správnímu
orgánu?

4) Jaká .je spisová značka odvolacího správního řízení ve věci ad l) u odvolacího
správního orgánu?

5) jakým způsobein bylo naloženo s podáním
ze dne 01,1 1.2019 (doručené dne 04.11.2019)? Jaká řízení byla na

základě jejich podnětu zahá,jena a kdy se tak stalo?
Ve smyslu § 17 odst. l zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše

úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Infonnace Žádám poskytnout v elektronické podobě a zastat na e-mail, ze které

byla žádost odeslána,
S pozdravem



Morávková Lenka

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Přílohy:

Morávková Lenka
20. listopadu 2019 16:21
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Žádost o 'nformac' ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př'stupu k 'nformac'm, ve zněn' pozdě š'ch
předpisů

vážený pane,

na základě Vašižádosti o informace Vám sdělujeme:
1. OdvolánI bylo spolu se spisem předáno odvolacImu správnímu orgánu.
2. Odvo|ání bylo předáno odvolacImu správnímu orgánu, ostatním účastníkům ňzeni nebylo odvolánI dáno na

vědomí.
3. Předáníspisu odvolacImu správnímu orgánu ze dne 30.10.2019 bylo vypraveno dne 31.10.2019.
4. Spisová značku u odvolacího správního orgánu nenistavebnÍmu úřadu známa.
5. již 16.09.2019 byla vydána výzva k bezodkladnému zastavení prací, protože stavební úřad zjistil provádění

stavby v rozporu s vydaným rozhodnutím. Této výzvy stavebník uposlechl.
Oznámením ze dne 14.11.2019 bylo poté zahájeno řÍzenío odstraněnístavby a dále bylo na základě žádosti
o dodatečné povolenI, podané dne 23.09.2019 a dne 31.10.2019 doplněné, zahájeno oznámením ze dne
14.11.2019 řIzenI o dodatečném povolenI stavby.

S přáním hezkého dne
Lenka Morávková
Kancelář starosty

Město Týnec nad Sázavou
K Nákli404
257 41Týnec nad Sázavou
tel. +
moravkova@mestotynec.cz
www.mestotynec.cz
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