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Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 00282979

Spis. zn.: TAJ/17272/2018 ROZDĚLOVNÍK

Č. j.: TAJ/13598/2018-2

Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXX

Datum : 05. 10. 2018

Poskytnutí požadovaných informací dle zákona č. 106 /1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění po zdějších

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 před pisů (dále jen „správní

řád), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustan ovení § 2 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 26. 09. 201 8 hromadné podání,

v němž v části III., označené jako „Žádost o inform ace podle zákona

č.106/1999 Sb., se žadatelé

• Pavel Rous, nar. XXX XXX XXXXX trvale bytem XXXXXXX XXX XXXXXXX

XXX XX XXXX X XXXXXXX

• Alena Pavelková, nar. XXX XXX XXXXX trvale bytem XX XXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXX X XXXXXXXX

(dále jen žadatelé)

domáhají poskytnutí informací týkajících se řízení, a to konkrétně:

A. Kolik správních řízení o přezkumu (§ 94 a násl. spr ávního řádu) nebo

obnově řízení (§ 100 a násl. správního řádu) zaháji l a vydal příslušní

stavební úřad u všech sousedních staveb, a to od ro ku 2018 do

dnešního dne. Uveďte jednotlivě pro každý daný příp ad (nemovitost či

pozemek a vlastníka), a to na základě jakého zákonn ého ustanovení či

postupu bylo rozhodnutí či opatření vydáno, uveďte stanovení okruhu

účastníků, odůvodnění a uveďte i důvod a případně p odklady, které

stavební úřad obdržel a vydal a případně dodatečně vyžadoval,

současně předložte předmětné kopie dokladů a dále z de uveďte

následující rozdělení:
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a) toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní po s obě 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 p řípadů, a to

datumu zahájení řízení či zkráceného řízení apod., datum projednání

(pokud bylo projednáváno) vyhotovení případného opa tření ve věci

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

(lhůta);

B. Kolik správních řízení zahájil a vydal příslušný st avební úřad u všech

sousedních staveb, a to od roku 2017 do dnešního dn e, které se ve

skutečnosti nachází na pozemku, který má společnou hranici s veřejnou

pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím (pod le ustanovení §

34 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, jsou „veřejným prostranstvím všechny námě stí, ulice, tržiště,

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory pří stupné každému bez

omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez o hledu na vlastnictví

k tomuto prostoru.“) a které nesplňují parametry te rénních úprav

vedených v ustanovení § 80 odst. 3 písm. a) stavebn ího zákona

(„terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výmě ře do 300 m² na

pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejno u komunikací nebo

veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady“) a

jedná tedy o terénní úpravy ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. i)

stavebního zákona (terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b)

stavebního zákona), a tedy takové, které podléhají ohlášení ve smyslu

ustanovení § 105 stavebního zákona.

a) toto sdělení rozdělte na jednotlivé kalendářní po s obě 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 p řípadů, a to

datumu zahájení řízení či zkráceného řízení apod., datum projednání

(pokud bylo projednáváno) vyhotovení případného opa tření ve věci (bylo-

li učiněno), datum, kdy byla opatření doručena, ter mín vyřízení (lhůta);

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

svobodném přístupu k informacím na přímé poskytnutí zveřejněné informace.“

InvZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je

to tedy žadatel, kdo určuje jak formu (podobu) info rmací, v závislosti na ní i

způsob jejich poskytnutí, tak především samotný pře dmět žádosti (okruh

požadovaných informací).

Odbor životního prostředí a stavebního úřadu Městsk ého úřadu Židlochovice

se k žádosti o informace vyjádřil sdělením sp.zn. O ZPSU/12265/2017-SR,

č.j. OZPSU/26265/2017-15 dne 02.10.2018.
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Na základě předmětného vyjádření povinný subjekt k podané žádosti o

poskytnutí informace uvádí:

Ad A)

Na Odboru životního prostředí a stavebního úřadu Mě stského úřadu

Židlochovice od roku 2018 do dnešního dne nezahájil žádné správní řízení o

přezkumu nebo obnově řízení u všech sousedících sta veb s pozemkem

žadatelů (parc.č. 1726/206 v katastrálním území Hru šovany u Brna), ani

v žádné takové věci nerozhodl.

Ad B)

Odbor ochrany životního prostředí a stavební úřad M ěstského úřadu

Židlochovice od roku 2017 do dnešního dne nezahájil žádné správní řízení ve

věci terénních úprav ve smyslu ustanovení § 104 ods t. 1 písm. i) stavebního

zákona, a to u žádné ze sousedních staveb s pozemke m ve vlastnictví

žadatelů (parc.č. 1726/206 v katastrálním území Hru šovany u Brna), ani

v žádné takové věci nerozhodl.

Povinný subjekt dále konstatuje, že vzhledem k výše uvedenému stavu, kdy

nebylo žádné řízení vedeno ani zahájeno, nepřipadá v úvahu členění

informací o jednotlivých řízeních tak, jak žadatelé požadují ve vazbě na

taková řízení.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


