
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

Spis. zn.: TAJ/3697/2018     Pavel Rous, nar. 1984

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová    XXXXXXXXXX XXXXXX

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

tel.:  XXXXXXXXX

Datum: 04. 05. 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, opatřeních či vyjádřeních nebo rozhodnutích o

změně stavby před dokončením ( v souladu § 118 stavebního zákona)

vydal příslušný stavební úřad u všech sousedních staveb, a to od

roku 2013 do dnešního den. 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
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podklady, které stavební úřad obdržel a vydal a případně dodatečně

vyžadoval, současně předložte předmětné kopie dokladů a dále zde

uveďte následující rozdělení:

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 podání žádosti, datum projednání (pokud bylo projednáváno)

vyhotovení případného opatření ve věci (bylo-li učiněno), datum, kdy

byla opatření doručena, termín vyřízení (lhůta);

c)  uveďte, v kolika jednotlivých případech byla vydána rozhodnutí

podle ust. § 118 stavebního zákona a v jaké věci, zde přiložte

povinný záznam o provedeném odsouhlasení změny stavby před

jejím dokončením.

B. Zda a v kolika případech, a to od roku 2013 do dnešního dne, byly

řešeny chyby pověřených osob či pracovníků stavebního úřadu, v kolika

případech v důsledku jejich činnost vznikly náklady samosprávnému

orgánu, a to z důvodu nezákonného, šikanózního či diskriminačního

postupu, správních žalob, škody způsobené nesprávným úředním

postupem či škodou způsobenou ze strany samosprávního celku, a zda

byly tyto škody uplatněny po těchto osobách (regrese), resp. zda byly

tyto osoby povinny uhradit vzniklou škodu nebo byly postihnuty jiným

postihem ze zákona.

(3) …..Aby nebylo pochyb, trvám ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona o

svobodném přístupu k informacím na přímé poskytnutí zveřejněné informace.“

Dne 09. 03. 2018 povinný subjekt k části A. žádosti o poskytnutí informací

vydal Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti resp. k části B. uvedené

žádosti informace poskytl.

Proti výše uvedenému Rozhodnutí o částečném odmítnut žádosti i

k poskytnutým informacím si žadatelé dne 22. 03. 2018 podali Odvolání

proti Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací a současně Stížnost na

vyřízení informace.

Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 18. 04. 2018 ve smyslu ustanovení

§ 89 odst. 2 správního řádu rozhodl dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b)

správního řádu tak, že rozhodnutí orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil

k novému projednání.

Dále dne 17.04.2018 (doručeno dne 20. 04. 2018) Krajský úřad

Jihomoravského kraje podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ

Městskému úřadu Židlochovice přikázal, aby žádost o informace v bodu B.

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí vyřídil.
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K podané žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt uvádí:

Ad A)

  Změna stavby před jejím dokončením byla u sousedních staveb

povolena v případě rodinného domu na pozemku parc. č. 1726/324

v katastrálním území Hrušovany u Brna, který je ve vlastnictví

manželů Petra a Bc. Alexandry Konvalinkových, a to pod spis. zn.

19135/2015 opatřením č.j. OÚPSÚ/19135/2015-3 ze dne 15.12.2015.

Toto opatření bylo žadatelům řádně doručeno, což vyplývá ze

spisového materiálu.

  Byla schválena nepodstatná odchylka rodinného domu pana Tomáše

Hřebačky na pozemku parc. č. 1726/207 v katastrálním území

Hrušovany u Brna, a to zápisem oprávněné úřední osoby do

stavebního deníku - povinný subjekt výše zmíněný zápis včetně kopie

stavebního deníku nemá k dispozici – tento je součástí fyzického

spisu, který je se stížnostmi a námitkou podjatosti postoupen na

Krajský úřad Jihomoravského kraje. Samostatné č.j. tento zápis nemá

přidělen, pouze je přiložen k dokumentaci skutečného provedení

stavby. Tuto informaci ale již žadatelé k dispozici mají, stejně jako

kopii onoho zápisu ve stavebním deníku. Pokud jde o předmětný zápis,

podali stěžovatelé dne 26.02.2018 pod č.j. 3697/2018 podnět na

přezkum. Tento k dnešnímu datu vyřízen nebyl, neboť ze strany

žadatelů byla současně podána námitka podjatosti. Povinný subjekt

uvádí, že k takovému přezkumu je příslušný pouze KrÚ Jmk, a to na

základě novelizace zákona č. 183/2006, o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), konkrétně ustanovení § 106 odst. 2 stavebního

zákona.Protože se jednalo o opatření a nikoliv rozhodnutí, nebylo

součástí žádné odůvodnění ani vymezení dotčených osob (okruhu

účastníků řízení). Podkladem byla projektová dokumentace v rozsahu

jako pro ohlášení stavby, včetně níže uvedených souhlasů dotčených

osob vyznačené v situačním výkresu.

Obě výše uvedené změny byly schváleny v souladu s ustanovením § 118 SZ.

K požadavku žadatelů na ….s tanovení okruhu účastníků, odůvodnění a

uvedení důvodu… povinný subjekt uvádí, že ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4

InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí

rozhodnutí a vytváření nových informací . V rámci vydaného opatření č.j.

OÚPSÚ/19135/2015-3 ze dne 15.12.2015 a v rámci zápisu do stavebního

deníku se okruh účastníků řízení stejně jako odůvodnění nevyhotovovalo.
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K bodu A. písm. a):

Žádost pod č.j. OÚPSÚ/19135/2015-SR byla podána dne 02.11.2015. Na

základě této žádosti stavební úřad vydal dne 15.12.2015 souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru změny stavby před jejím

dokončením pod č.j. OÚPSÚ/19135/2015-3. Ze spisového materiálu

vyplývá, že žadatelé s navrhovanou změnou stavby před jejím dokončením

vyslovili souhlas, který je rovněž vyznačen na situačním výkresu, tedy

v souladu s požadavky SZ.

K bodu A. písm. b):

Výše uvedené opatření bylo doručeno následujícím osobám:

Ing. Pavel Říha – 18.12.2015

Alena Pavelková – 18.12.2015

Obec Hrušovany u Brna – 18.12.2015

Tomáš Hřebačka – 17.12.2015

Lucie Doleželová – 23.12.2015

Milan Doležel – 22.12.2015

Pavel Rous – doručeno fikcí doručení po 10 denní úložné době u

zprostředkovatele poštovních služeb, dne 28.12.2015

K bodu A. písm. c):

Viz bod A – výše. Povinný subjekt k tomuto podotýká, že spisový materiál se

nachází na KÚ JmK pod č.j. S-JMK 39318/2018.

Ad B)

-  Zda a v kolika případech, a to od roku 2013 do dnešního dne, byly

řešeny chyby pověřených osob či pracovníků stavebního úřadu…

Povinný subjekt, resp. jak Odbor ochrany životního prostředí a stavební

úřad, tak také Kancelář tajemníka neeviduje žádný záznamy o (i případných)

chybách pověřených osob či pracovníků (a to nejen stavebního úřadu),

včetně jejich případného řešení s takovými pracovníky.

-  Zda a v kolika případech, a to od roku 2013 do dnešního dne ….v kolika

případech v důsledku jejich činnost vznikly náklady samosprávnému

orgánu, a to z důvodu nezákonného, šikanózního či diskriminačního

postupu…
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Povinný subjekt – konkrétně Finanční odbor konstatuje, že do dnešního dne

nevznikly samosprávnému orgánu žádné náklady z důvodu nezákonného,

šikanózního či diskriminačního postupu.

Kancelář tajemníka k dnešnímu eviduje následující podněty, vedené pod:

1. č.j. TAJ/18506/2017 – podatelé Eduard Rous, Pavel Rous a Alena

Pavelková

2. č.j. TAJ/700/2018 – podatelé Eduard Rous a Pavel Rous

3. č.j. TAJ/3742/2018 – podatelé Pavel Rous a Alena Pavelková 

4. č.j. TAJ/4947/2018 – podatelé Pavel Rous a Alena Pavelková

5. č.j. TAJ/4954/2018 – podatel Pavel Rous

nicméně konstatuje, že do dnešního dne nevznikly z těchto podaných

podnětů samosprávnému orgánu žádné náklady z důvodu nezákonného,

šikanózního či diskriminačního postupu.

-  Zda a v kolika případech, a to od roku 2013 do dnešního dne…. v kolika

případech v důsledku jejich činnost vznikly náklady samosprávnému

orgánu, a to z důvodu ….. správních žalob…

Povinný subjekt, resp. Finanční odbor Městského úřadu Židlochovice,

k tomuto uvádí, že k dnešnímu dni neeviduje žádné náklady, které by byly

spojené s podáním správní žaloby, resp. k dnešnímu dni neeviduje podání

žádné správní žaloby v rámci Odboru životního prostředí a stavebního úřadu

Městského úřadu Židlochovice.

-  Zda a v kolika případech, a to od roku 2013 do dnešního dne …..

v kolika případech v důsledku jejich činnost vznikly náklady

samosprávnému orgánu, a to z důvodu ….. škody způsobené

nesprávným úředním postupem či škodou způsobenou ze strany

samosprávního celku, a zda byly tyto škody uplatněny po těchto

osobách (regrese), resp. zda byly tyto osoby povinny uhradit vzniklou

škodu nebo byly postihnuty jiným postihem ze zákona.

Povinný subjekt, resp. Finanční odbor Městského úřadu Židlochovice,

k tomuto uvádí, že k dnešnímu dni neeviduje žádnou případnou vzniklou

škodu, která by měla být způsobena nesprávným úředním postupem či

škodou způsobenou ze strany samosprávného celku.

Vzhledem k výše uvedenému, kdy povinný subjekt neeviduje žádnou

vzniklou škodu, povinný subjekt uvádí, že tedy ani žádné škoda nebyla a

v současnosti ani není uplatňována po osobách, které by případnou škodu

mohly způsobit, resp. k dnešnímu dni žádná osoba nehradila žádnou škodu,
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neboť tato nevznikla. Rovněž povinný subjekt uvádí, že neeviduje žádnou

osobu, která by měla být postihnuta, či postihnuta jiným postihem ze

zákona za případné způsobení škody nesprávným úředním postupem či

škodou způsobenou ze strany samosprávního celku.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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