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Reakce na odpověd'_106-TnS- ze dne 05. 10. 2021 - doplnění žádosti podle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Dnes jsem obdržel vaši odpověď na moji žádost pode zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném mění, kterou mi sdč1ujete údajnč na základč na základč § 14 odst. 5 písm. b)
uvedeného zákona, že žádáte o přesnou formu dotazu, neboť můj dotaz ze dne 30. 09. 2021 považujete
jako nesrozumitelný a příliš obecný.

Pod bodem č. l jsem vznesl dotaz, jak je možné, že obecní úřad v v roce 1998 povolil stavbu
budovy na parcele č. Týnce nad Sázavou, když dne 22. 07. 2020 jsem byl podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informován, Že na pozemku byla povolena
pouze přípojka elektrické energie. Chci tedy znát jednoznačnou odpověď', jak je možné, že OÚ
vydal povolení stavby, když podle zákona č. 50/1976 Sb., q územním plánováni a stavebním řádu (sta'ý
,,stavební zákon'), v tehdy platném mění, obec neměla oprávnění povolovat jednoduché stavby.
Požaduji zároveň vysvětlit, proČ MěÚ Týnec nad Sázavou podává informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, které si vzájemně v průběhu jednoho roku odporují (doporučuji srovnání obsahu
informací ze dne 22. 07. 2020 a 06. 08. 2021).

Pod bodem Č. 2 jsem Žádal o předložení citovaného stavebního povolení úřadu z roku 1998,
neboť mi není zřejmé, z jakého důvodu dochází k podstatnému zvčtšení zastavěné plochy stávající
stavby oproti stavbě, která na pozemku existovala při koupi nemovitosti stávajícími vlastníky.
Domáhám se toho, aby z poskytnuté informace byly jednoznačně zřejmé technické paramet'y
a technické provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí stávající rozestavěné stavby.
Z podané informace, která by měla být zpracována výhradnč na základč kontrolní prohlídky stavby,
by mělo plynout dodržení závazných technických parametrů podle stavebního povolení, které údajně
v roce 1998 vydal obecní úřad

Pod bodem č. 3 jsem vznesl dotaz k problematice odstranění původní stavby na pozemku parč. č.
v k. ú. Týnce nad Sázavou, zgíňéna k tomu, kdo odstranění této stavby povolil, za jakých
podmínek bylo odstraňování stavby realizováno, zda obec disponovala pravomocí povolit
odstranění této stavby. Zároveň by mělo dojít k vysvětlení, v jakém rozsahu byly bourací práce povoleny
a jaká konkrétní stavba měla v místě původní stavby vzniknout, tedy jaká konkrétní stavba a o jakých
technických parametrech byla povolena.

V rámci bodu Č. 4 jsem se domáhal podání informace, jaká stavbaje v současné době na parcele č.
v k. ú. Týnce nad Sázavou budovánq jaké má technické parametry a konstrukční řešení.
V rámci podanC informace by mělo rovněž dojít k vysvětlení okolnosti, zda obecní úřad měl
v roce 1998 oprávnění povolit stavbu o zastavčnC ploše větší než 16 m'. Rovněž požaduji odpověď na
do= zda podle ustálené judikatury nedošlo k zániku původní stavby, když přestalo být patrné
dispozični řešení prvního nadzemního podlaží a zachována pouze částečně byla podzemní stavba.



V bodě č. 5 jsem se domáhal a nadále domáhám podání informace ke skutečnosti, že v předcházejících
letech ve věci stavby na parč. Č. Týnce nad Sázavou bylo opakovaně konstatováno,
že v daném místě není povolena stavba pro individuální rekreaci, ale po kontrolní prohlídce, kterou dne
09. 09. 2021 vykonala bylo konstatováno, že na pozemku se nachází
podzemní stavbm která byla součástí stavby povolené v minulosti. Chci tedy mát důvody informací,
které si protiřečí.

Dále požaduji informaci c) dalŠím postupu MČÚ Týnec nad Sázavou v problematice protiprávně
prováděných ,,stavebních úprav", které spočívají v destrukci převážné části obvodového svislého zdiva,
nosných konstrukci stropu a střechy. Chci vysvětlit, proč práce v tomto rozsahu referentka MěÚ Týnec
nad Sázavou posoudilajako stavební úpravy, když se jedná o vznik zcela nové stavby. Dále se doniáhám
toho, aby mi bylo vysvětleno, jak posoudila nové opěrné zdivo na hranici
s veřejně přístupnou účelovou komunikací, jaké dokumenty jí byly předloženy k této opěrné zdi, kdo
vydal územní roZhodnutí a stavební povolení natuto stavbu.

Předpokládám, že takto doplněná žádost bude pro vás dostatečná srozumitelná a s reakcí nebudou
zbytečné průtahy.

S pozdravem
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KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 5. 10. 2021 evidována pod JID.: 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

 

Dne 6. 10. 2021 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 k jednotlivým bodům následující: 

K bodu č. 1 – Odbor výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou (dále jen „SÚ“) není nadřízený orgán OÚ
a proto není v jeho kompetenci přezkoumávat jakákoliv opatření a povolení jím vydaná.  OÚ
dle § 124 z.č. 50/1976 vykonával část pravomoci stavebního úřadu (tato povolení se na SÚ nezasílala a 
tak je nemůže SÚ mít ve své spisovně). O existenci tohoto povolení se SÚ dozvěděl až při kontrolní 
prohlídce ze dne 9. 9. 2021. El. přípojku povoloval odbor výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou  
a proto ji dohledal a informoval o ní. Dále byla SÚ ve spisovně dohledána stavba studny, která byla 
zkolaudována dne 12. 7. 2004 pod sp. zn.

MěÚ Týnec nad Sázavou se striktně drží litery zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Poskytnuté informace přesně odpovídaly Vašim dotazům.   
 
K bodu č. 2 – Nejednalo se o stavební povolení, ale o souhlas s ohlášenou stavbou, resp. její stavební 
úpravou. O poskytnutí tohoto povolení požádejte tehdy příslušný OÚ  Ve Vámi doloženém 
posudku z roku 1995 je zcela jednoznačně uvedeno, že se dokumentace ke stavbě nedochovala, takže 
nelze zcela s určitostí říci, o jakých rozměrech byla stavba povolena. Podrobnosti o stavbě, které 
požadujete, mohou být poskytnuty pouze účastníkovi řízení. 
 
K bodu č. 3 – viz bod č. 2 
 
K bodu č. 4 – Žádnou novou stavbu zdejší odbor výstavby na dotazovaném pozemku nepovoloval, dále 
viz bod č. 2. Ohledně přezkumu pravomocí OÚ vycházející z § 124 z.č. 50/1976 Sb. se obraťte 
na nadřízený správní orgán obce. 
  
K bodu č. 5 – Na daném pozemku není povolena žádná stavba pro rekreaci. Při kontrolní prohlídce bylo 
zjištěno, že na pozemku se nachází podzemní stavba, která byla součástí původní stavby a jsou na ní 
v současné  době prováděny udržovací práce. V protokolu z kontrolní prohlídky není žádná zmínka  
o opěrné zdi u komunikace, resp. v době prohlídky nebyla žádná nová opěrná zeď budována.  

 

 
Váš dopis zn: 

 

Číslo jednací: 
Spisová značka: 
Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 
Tel: 778 097 516 
E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 
Datum: 12.10.2021 

Vážený pan 

Česká republika  
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Poskytnuté informace si neprotiřečí, odpovídají přesně na Vaše dotazy. 

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 

 


