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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 v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona o svobodném
přístupu k informacím na základě stížnosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“) na
poskytnutí informace v bodu 4 dne 11.12.2020, sp.zn. MUBL 17790/2020/OSŽU/6, čj.
MUBL 18233/2020:
Byl městem vlastněný a spravovaný sportovní areál Pump park od otevření do 9.10.2020
legálním sportovním areálem v souladu s platnou legislativou?
Poskytnutí informace: Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Blatná na
základě ust. § 182 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 21.10.2020 požádal Krajský úřad Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích o určení jiného stavebního úřadu, který provede řízení
o přestupku terénních úprav a doprovodných staveb sportovního areálu na pozemku par.
č. 730/7 k. ú. Blatná. Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pověřil
Městský úřad Strakonice k projednání a rozhodnutí ve věci. Městský úřad Strakonice
v řízení o přestupku současně rozhodne, zda sportovní areál Pump park Blatná byl
vyhotoven v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy. Povinnému subjektu dosud
není znám výsledek řízení.
V současné době je stavba Sportovního areálu Pump park Blatná předmětem správních
řízení o odstranění stavby a o dodatečném povolení stavby vedených u Městského úřadu
Blatná, odbor výstavby a územního plánování. Správní řízení dosud nebylo ukončeno.
S pozdravem

Ing. Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

