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Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel dne 16. 12. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, žadatele - XXXXXXX

XXXXXXXXXX nar. XXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX ( dále jen „žadatelka“).

Žadatelka ve své žádosti požádala o uvedení počtů vydaných rozhodnutí za období 1.1.2021

do 30.6.2021, a to:

- Územních rozhodnutí

- Stavebních povolení

- Kolaudačních rozhodnutí

- Rozhodnutí o odstranění staveb

a dále zaslání anonymizovaných dokumentů:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby

- Stavební povolení

- Kolaudační souhlas/rozhodnutí

- Rozhodnutí o odstranění stavby.

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

V období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 vydal Odbor životního prostředí a stavebního úřadu,

Městského úřadu Židlochovice:

 Územní rozhodnutí – 4;

 Stavební povolení – 4;
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 Společných územních rozhodnutí a stavebních povolení – 7;

 Společný územní souhlas a ohlášení stavby – 14;

 Kolaudační rozhodnutí – 6

 Kolaudační souhlas – 24

 Rozhodnutí o odstranění stavby – 5

 Ohlášení odstranění stavby - 5

Požadované dokumenty:

- Územní rozhodnutí o umístění stavby

- Stavební povolení

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby

- Kolaudační rozhodnutí (o povolení užívání stavby)

- Rozhodnutí o odstranění stavby

(v anonymizované podobě) přikládá povinný subjekt přílohou.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


