
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

Spis. zn.: TAJ/4945/2018     Pavel Rous, nar. 1984

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová    XXXXXXXXXX XXXXXX

e-mail: [|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ]   XXX XX XXXX X XXXXXXX

tel.:  XXXXXXXXX

Datum: 21. 03. 2018

Poskytnutí požadovaných informací dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

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, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 26. 02. 2018 podání, označené jako

„Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., v níž se žadatelé

 Pavel Rous, nar. XXX XXX 1984, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXX XX XXXX X XXXXXXX

 Alena Pavelková, nar. XXX XXX 1981, trvale bytem XXXXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXX X XXXXXXXX

(dále jen žadatelé)

domáhají poskytnutí informací týkajících se řízení, konkrétně:

A. „ Kolik správních řízeních o přezkumu (§94 a násl. správního řádu) nebo

obnově řízení (§100 a násl. správního řádu) zahájil a vydal příslušný

stavební úřad u všech sousedních staveb , a to od roku 2015 do

dnešního dne. Uveďte jednotlivě pro každý daný případ (nemovitost či

pozemek a vlastníka), a to na základě jakého zákonného ustanovení či

postupu bylo rozhodnutí či opatření vydáno, uveďte stanovení okruhu

účastníků, odůvodnění a uveďte i důvod a případně podklady, které

stavební úřad obdržel a vydal a případně dodatečně vyžadoval,

současně předložte předmětné kopie dokladů a dále zde uveďte

následující rozdělení:
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a)  toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní po sobě jdoucí měsíce,

tedy od zahájení případného řízení z mocí úřední či na žádost a kdy

byla příslušná žádost vyřízena;

b)  uveďte, časový harmonogram postupu u jednotlivých případů, a to

datumu zahájení řízení či zkráceného řízení apod., datum projednání

(pokud bylo projednáváno) vyhotovení případného opatření ve věci

(bylo-li učiněno), datum, kdy byla opatření doručena, termín vyřízení

(lhůta);

(2) Předložte kopii podání ze dne 19.02.2018 č.j. OŽOSÚ/3307/2018-SK, na

kterou se stavební úřad odvolává v napadaném usnesení, jenž je předmětem

shora uvedeného dovolání.

(3) V zákonem stanovené lhůtě očekáváme písemnou odpověď na tuto

informaci, nebo správní rozhodnutí o této žádosti. Aby nebylo pochyb, trváme

ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím na

přímé poskytnutí zveřejněné informace.

(4) Toto podání v části II a části III je žádostí o poskytnutí informací dle zák. č.

106/1999 Sb., jakákoliv jiná účelová interpretace tohoto podání je

nepřípustná.

(5) Informaci lze poskytnout elektroniky na email podatele:

[|XXXXXXXXXXXXXXXXXX ]; [|XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ].

K bodu Ad A) povinný subjekt uvádí:

Od roku 2015 do dnešního dne příslušný stavební úřad nezahájil ani nevede

u žádných, ze všech sousedních staveb, žádné správní řízení o přezkumu

(§94 a násl. správního řádu) ani o obnově řízení (§100 a násl. správního

řádu).

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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