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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění  
 
V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o podání následující informace: 

1) Jaká je odborná kvalifikace referentky odboru výstavby Městského úřadu Týnec nad 
Sázavou  která v usnesení č. j.  sp. zn. 

, uvedla: „Z ortofotomapy je zřejmé, že stávající oplocení zasahuje 
částečně i na pozemek parc. č.  v katastrálním území  u Týnce nad 
Sázavou“. Z informace by mělo jednoznačně vyplynout, jaké je odborné vzdělání 
referentky a délka její praxe, zejména v oboru geodézie a kartografie. 

2) Tvrzení o přesahu oplocení do pozemku parc. č. požaduji doplnit o souřadnice 
jednotlivých lomových bodů, ve kterých má k tomuto přesahu docházet. Zároveň 
požaduji stanovení přípustné odchylky a hodnotu jejího překročení. 

3) Usnesením, které je uvedeno pod bodem č. 1, bylo stanoveno, že územní souhlas na 
základě žádosti stavebníků vydán nebude, ale o věci stavebního záměru bude vedeno 
územní řízení, proto žádám o podání jednoznačné informace, jak bylo vedeno územní 
řízení ve skutkově závažnějším případě, a to ve věci stavby oplocení na pozemcích 
parc. č. (pozemek ve vlastnictví obce) a parc. č. (pozemek ve 
spoluvlastnictví fyzických osob) v katastrálním území u Týnce nad Sázavou. 
V uvedeném případě je oplocení totožného technického řešení zřízeno nejen na 
pozemku stavebníků, ale i na pozemku obce, čímž je znemožněno užívat veřejně 
přístupnou účelovou komunikaci, která je zde podle údajů katastru nemovitostí od 
nepaměti. 

4) Požaduji, aby v rámci informace mi byl poskytnut konkrétní výčet dokumentů, včetně 
podrobné skladby projektové dokumentace pro územní řízení a následující stavební 
řízení, jak byla ke stavbě prefabrikovaného betonového oplocení na pozemcích parc. 
č.  a parc. č.  v katastrálním území u Týnce nad Sázavou 
předložena stavebníky a ověřena v rámci územního a stavebního řízení. 

 
 
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 na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto podání ve formátu 
„PDF“.  
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K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 16. 9. 2021 evidována pod JID:

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

k informacím  

Dne 20. 9. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  

K předmětné Žádosti uvádíme k jednotlivým bodům následující: 

bod 1) odborná kvalifikace referentky
 - zkouška odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění + praxe 16 let 
 - zkouška odborné způsobilosti na úseku silničního hospodářství + praxe 5 let 

bod 2) doplnění souřadnic jednotlivých lomových bodů nepodléhá zákonu č. 106/1999 Sb.,  
 o svobodném přístupu k informacím, v rámci správního řízení lze uplatnit námitku 

bod 3) ve věci oplocení pozemků parc. č.  a st.p. v kat. území u Týnce nad Sázavou 
 nebylo vedeno územní řízení 

bod 4) v rámci územního a stavebního řízení nebyly předloženy žádné dokumenty týkající se stavby 
 prefabrikovaného betonového oplocení pozemku parc. č.  a st.p. v kat. území 
  u Týnce nad Sázavou 
 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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