
Městský úřad Týnec nad Sázavou
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Zádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

vážený pane Ctibore,

Městský úřad Týnec nad Sázavou
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Došlo: 16.05.2022
Uzd: VYST Zpracovatel:

rád bych Vás požádal o opětovné zaslání dokumentů vztahujÍcÍch se ke kolaudaci
domu Vyrozumění jste nám už jednou odeslali, bohužel nám jej ale právník
nevrátil.

Podňel jsem se na stavebních a restaurátorských pracích spojených s rekonstrukcí
bytového domu v Týnci n.S. na jeho financování. Účelem rekonstrukce měl
být prodej samostatných bytových jednotek, z něhož jsem měl být vyplacen. S
majitelem panem

se bohužel nejsem schopen dlouhodobě domluvit, takže jsem nucen
žádat o informaci na úřadě:

1. Byl dům v Týnci nad Sázavou zkolaudován? A kdy?

2. Byl dům povolen jako bytový dům, o kolika bytových jednotkách? A kdy byl
zkolaudován na bytové jednotky?

Prosím o kopii dokumentů ohledně stavebního povolení domu a kolaudace.

Děkuji za informaci.

S pozdravem

TnSe06997/22



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 16. 5. 2022 evidována pod JID: 

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

Dne 16. 5. 2022 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 následující: 

Vámi požadované dokumenty Vám již byly zaslány (žádost z 9. 2. 2022) dne 14. 2. 2022 (Sdělení  

Opětovně Vám Sdělení zasíláme. 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 

vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 

Příloha: Sdělení 
 

 

 

Váš dopis zn: 
 

Číslo jednací: 
Spisová značka: 
Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 

Tel: 778 097 516 

E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 

Datum: 26.05.2022 
Česká republika  
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Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41Týnec nad Sázavou

ODBOR VÝSTAVBY

ČÍSLO jEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUjE:
TELEFON:
E-MAIL:

i |'0 DATUM:

Miloslav Ctibor
317 701932; 724258032
ctibor@mestotynec.cz

11.02.2022
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i
j— _" "Měš'i's'¢ý úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.

d) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), na základě podáni podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které dne 09.02.2022 podal:

k otázkám:

I) Byl dům Týnci nad Sázavou zkolaudován? A kdy?

2) Byl dům povolen jako bytový dům, o kolika bytových jednotkách? A kdy byl zkolaudován na
bytové jednotky?

sděluje, Že ko|audačn|' rozhodnuti na stavební úpravy bytového domu bylo vydáno dne
23.09.2020 pod a nabylo právní moci dne 09.10.2020.

Stavebními úpravami stávajÍcÍho bytového domu vznikla dispozice:
1.NP - společné prostory: chodba, schodiště, kotelna + úklid, kočárkárna/kola

ate|ier/komerční prostor l : atelier, WC + sprcha
ate|ier/komerční prostor || : atelier, archiv/sklad, WC + sprcha
atelier/komerční prostor ill : atelier, archiv/sklad, WC + sprcha

2.NP - společné prostory: chodba, schodiště
bytová jednotka č. 1 : chodba, kuchyňský kout, pokoj, obývací pokoj, koupelna, WC
bytová jednotka č. 2 : vstupní hala, obytná kuchyně, koupelna, pokoj
bytová jednotka č. 3 : chodba, kuchyňský kout, pokoj, obývací pokoj, koupelna, WC

3.NP - bytová jednotka č. 4 : mezonet: vstupní hala, obytná kuchyně, pokoj, koupelna
bytová jednotka č. 5 : mezonet : vstupní hala, obytná kuchyně, pokoj, koupelna
bytová jednotka č. 6 : mezonet: vstupní hala, kuchyně, obývací pokoj, pokoj, koupelna

4.NP - mezonet k bytové jednotce č. 4: schodiště + hala, pokoj, pokoj, WC
mezonet k bytové jednotce č. 5: schodiště + hala, pokoj, WC

V

mezonet k bytové jednotce č. 6: schodiště + hala, pokoj, pokoj, WC + sprcha
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Původní stavba bytového domu obsahovala 6 bytů.

M ÉS'L';SKY" Ú
odbor výstav

2,7 41 TÝNEC. ,, sáz· /ý
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Miloslav Ctibor
vedoucíodboru vy avby

Obdrží:

Prd)|ášenÍdonň4khonánU: Odesílatel:
Adresát byl vyzván
kvy/vednljľizás||k|aby|0

|zanechano poučen

[J Zásllka byla jMpravena
kvyzvednutó dne:

Městský úřad Týnec nad SázaYAyr,ľ0
odbor výstavby umístění
K Náklí 404 "::':,'° )
257 41 Týnec nad Sázavou

DORUČENKA
*OŽITJEN 10 DNÍ
µNEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY

[J Zásilka byla vložena do
:chtánky dne:

Označení písemnosti:
výst.517/2022/ct Sde
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