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Pan
XXXXX

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.09.2020,
vedené pod č. j. MUBL 14192/2020: Dle dokumentu MUBL 2965/2020 vydaným Bc.
Václavem Koubkem dne 21.2.2020 byl na kontrolní prohlídce dne 20.2.2020 týkající se
podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby přítomen pan Bc. Václav Koubek (za odbor
výstavby a územního plánování) a Ing. Václav Cheníček (za vlastníka pozemku - obec
Blatná). Taktéž se v dokumentu píše, že byla pořízena z kontrolní prohlídky
fotodokumentace.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Žádám o zveřejnění veškeré fotodokumentace, kterou úředníci pořídili.
Poskytnutí informace: Fotodokumentace – příloha.
2. Žádám o sdělení, ze které strany v dokumentu citovaného oplocení, pan Bc. Václav
Koubek kontrolní prohlídku realizoval.
a) Byl pan Bc. Václav Koubek na pozemku 971/10?
b) Nebo kontrolní prohlídku prováděl z pozemku patřící manželům XXXXX,
tj. 975/31?
c) Či kontrolní prohlídku prováděl z obou výše zmíněných pozemků?
- Poskytnutí informace k bodu 2 část a), b) a c): Kontrolní prohlídka předmětného
oplocení byla provedena ze strany pozemku parc. č. 975/31 v k. ú. Blatná, tedy
z pozemku ve vlastnictví manželů XXXXX. V rámci šetření však bylo vstoupeno i
na pozemek parc. č. 971/10 v k. ú. Blatná, respektive na jeho připlocenou část,
která je dnes označena parcelním číslem 971/61. Předmětná prohlídka byla
realizována z obou uvedených pozemků.

3. Byl pan Bc. Václav Koubek při svém rozhodnutí MUBL 2965/2020 obeznámen
s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/02 ze dne 22. března 2005 (č.
211/2005 Sb.)?
Poskytnutí informací: Bc. Koubek nebyl seznámen s uvedeným nálezem Ústavního
soudu. Po jeho nastudování zůstávají stanoviska a názor stavebního úřadu beze
změn. Dle názoru stavebního úřadu nebylo postupováno v rozporu s uvedeným
nálezem ÚS.

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Příloha:
- fotodokumentace

