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

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, k výstavbě na par. č. st. v katastrálním 
území okres Benešov 

 
V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o podání informace ke stavbě, která je 
realizována na parc. č. v katastrálním území 

 okres Benešov. 

Z podané informace by mělo jednoznačně vyplynout: 

1. Kdy, kým a za jakých podmínek bylo vydáno rozhodnutí/ opatření podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
v platném znění, ve věci odstranění budovy bez č.p./ č.e. (zemědělská stavba) na parc. 

č. st. v katastrálním území okres 

Benešov? Kdy toto rozhodnutí/ opatření nabylo právní moci a stalo se vykonatelným? 

Která konkrétní fyzická/ právnická osoba prováděla odstranění stavby? Která konkrétní 
osoba prováděla odborné činnosti při odstraňování stavby podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)?  

2. Kdy, kým a za jakých podmínek bylo vydáno rozhodnutí/ opatření podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), 
v platném znění, pro nově zřizovanou stavbu na parc. č. st.  

v katastrálním území  okres Benešov? 
Žádám o rozdělení na územní a stavební řízení a popis vazby na územní plán, nebo 
jiné opatření obecné povahy. Žádám o časovou identifikaci, kdy tato rozhodnutí/ 
opatření nabyla právní moci a stala se vykonatelnými? Jaká konkrétní stavba (způsob 
budoucího využití) je na uvedených pozemcích zřizována? Která konkrétní fyzická/ 
právnická osoba zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu? Která konkrétní 
fyzická/ právnická osoba provádí tuto stavbu? Která konkrétní osoba provádí odborné 
činnosti při realizaci této stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (autorizační zákon). 

Vzhledem k tomu, že nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informace, musí je úřad 
poskytnout nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Informaci požaduji doručit 
elektronickou formou ve formátu „PDF“.  
 
S pozdravem 
 
 
        
 



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

Česká spořitelna a.s. 
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Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 1. 3. 2022 evidována pod JID: 

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

Dne 1.3.2022 přijal Městský úřad v Týnci nad Sázavou do datové schránky žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů – k výstavbě na par. č. st.  v katastrálním území 

 okres Benešov.  

K předmětné Žádosti uvádíme k jednotlivým bodům následující: 

bod 1) Samostatné rozhodnutí na odstranění stavby vydáno nebylo. 

bod 2) Společné rozhodnutí na stavbu: přístavba, nástavba a stavební úpravy zemědělské stavby 
 za účelem změny v užívání na rodinný dům vydal Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor 
 výstavby dne 23.11.2021, nabylo právní moci dne 4.12.2021.  

 Závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, úřadu 
 územního plánování na výše uvedenou stavbu bylo vydáno dne 21.9.2021 se závěrem: záměr 
 přístavby, nástavby a stavebních úprav zemědělské stavby a změna užívání stavby na rodinný 
 dům není v rozporu se zastavěným územím obce. Záměr je z hlediska souladu s politikou 
 územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
 územního plánování přípustný. 

 Stavební dozor vykonává 

 Projektovou dokumentaci zpracoval 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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