
E-mail:

V Praze dne 22. 8. 2021

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Odbor výstavby

K Náklí 404

257 41

Elektronická podatelna: podate]na(ä mestotynec.cz

Žádost o poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k inforlnací[n¶ v platném znění

V souladu s výše uvedeným zákonem Žádáme o podání informace k výzvě k účasti na
kontrolní prohlídce, která se bude konat dne

Z podané informace by mělo být zřejmé:

l. Na čí podnět se kontrolní prohlídka bude konat.
2. o jaké stavby na pozemku

se jedná.
3. Jaké byly předloženy podnětné důkazy ke konání prohlídky.

Vzhledem k tomu, že nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí informací, musí být
poskytnuty nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Informaci požadujeme doručit elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou
v záhlaví tohoto podání ve formátu ,,PDF".

S úctou.
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Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 23. 8. 2021 evidována pod čj.: 

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

k informacím  

Dne 23. 8. 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 následující: 

Kontrolní prohlídky staveb se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), konkrétně § 171 – Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu, a jsou specifikovány v oznámení o provedení kontrolní prohlídky. 
V oznámení je zcela srozumitelně specifikován rozsah podkladů potřebných pro provedení kontroly 
staveb na daném pozemku ve Vašem osobním vlastnictví. 

Vzhledem k této speciální zákonné úpravě se neuplatňuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. Pokud žádáte o sdělení podrobností výkonu kontrolní prohlídky, obraťte se 
přímo se svým požadavkem na odbor výstavby, který Vám podrobnosti prohlídky sdělí. 
 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
 

 
Váš dopis zn: 

 

Číslo jednací: 
Spisová značka: 
Vyřizuje: Ing. Drahoňovský Petr 
Tel: 778 097 516 
E-mail: drahonovsky@mestotynec.cz 
Datum: 24.08.2021  


