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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 na základě žádosti (pod body 1 – 6) pana XXXXX
(dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 19.03.2021, evid. pod č.j. MUBL 4410/2021, informace, které jsou
uvedeny bodech 1, 2, 4 a 5.
Povinný subjekt žadateli dne 31.03.2021 informace k žádosti pod body 3 a 6 poskytl a dne
16.04.2021 v části bodu 4 částečně odmítl poskytnout informace. Poskytnutí informací
požadovaných pod body 1, 2, 4 a 5 povinný subjekt podmínil úhradou nákladů za
poskytnutí informací. Rozhodnutím Jihočeského kraje Krajského úřadu České Budějovice
čj. KUJCK 46741/2021, sp.zn. OLVV 43125/2021/mapr1, ze dne 26.04.2021 byla úhrada
snížena na 12,- Kč.
Část žádosti o poskytnutí informací požadovaných pod body 4 a 5 byla odmítnuta
rozhodnutím povinného subjektu sp. zn. MUBL 4410/2021/OSŽU/24, čj. MUBL
7388/2021 ze dne 10.05.2021 a odeslána žadateli současně s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
1) Všechna vydaná závazná stanoviska k památkově chráněné stavbě a pozemku vily
Fiala, Holečkova 394, Blatná. REJST. ČÍSLO ÚSKP: 106369 od 3.6.2020 do
dnešního dne.
Poskytnutí informace: V období od 03.06.2020 do 19.03.2021, tj. den doručení
žádosti o poskytnutí informací, vydal MěÚ Blatná, státní památková péče, závazné
stanovisko formou správního Rozhodnutí ve věci: „K záměru přípravy projektové
dokumentace – vila Theodora Fialy“ čj. MUBL 13350/2020/68 ze dne 10.09.2020 –
příloha č. 1.
2) Všechny přijaté žádosti o závazná stanoviska k památkově chráněné stavbě
a pozemku vily Fiala, Holečkova 394, Blatná. REJST. ČÍSLO ÚSKP: 106369 od
3.6.2020 do dnešního dne.

Poskytnutí informace: V období od 03.06.2020 do 19.03.2021, tj. den doručení
žádosti o poskytnutí informací, byla přijata Žádost o vydání závazného stanoviska
ve věci: K záměru přípravy projektové dokumentace – vila Theodora Fialy –
příloha 2.
4) Veškeré dokumenty vztahující se k zájmu právnických a fyzických osob o dispozici
(odkoupení, pronájem, zapůjčení, spolupráce, apod.) s vilou Fiala, Holečkova 394,
Blatná a přilehlými pozemky 971/10, části pozemku 971/5 (od pozemku 969/2
k zaplocení) a pozemku 969/2 od 3.6.2020 do dnešního dne – žádosti, nabídky
spolupráce, zápisy ze schůzek se zástupci města, apod. Včetně výzev, které
iniciovalo samo město Blatná a reakcí na ně.
Poskytnutí informace: V období od 03.06.2020 do 19.03.2021, tj. den doručení
žádosti o poskytnutí informací, byly přijaty žádosti spolku navíc z. s. o dlouhodobý
pronájem
(příloha č. 3 – včetně usnesení RM Blatná k žádostem –
v anonymizované podobě), petice (příloha č. 4 – v anonymizované podobě) a byl
vyhlášen záměr prodeje Oznámení o nakládání s obecním majetkem (příloha č. 5).
5) Veškerou projektovou dokumentaci k památkově chráněné stavbě a pozemku vily
Fiala, Holečkova 394, Blatná. REJST. ČÍSLO ÚSKP: 106369 od 3.6.2020 do
dnešního dne, pokud nějaká vznikla.
Poskytnutí informací: V období od 03.06.2020 do 19.03.2021, tj. den doručení
žádosti o informace, vznikla dokumentace k vile Fiala (příloha č. 6 –
v anonymizované podobě) a stavební rozpočet (příloha č. 7).

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

Příloha:
- č. 1 Rozhodnutí MěÚ Blatná, státní památková péče, čj. MUBL 13350/2020/68
- č. 2 Žádost o vydání závazného stanoviska ve věci: K záměru přípravy projektové
dokumentace – vila Theodora Fialy
- č. 3 Žádosti spolku navíc z. s. a usnesení Rady města Blatná (v anonymizované
podobě)
- č. 4 Petice (v anonymizované podobě)
- č. 5 Oznámení o nakládání s obecním majetkem
- č. 6 Dokumentace k vile Fiala (v anonymizované podobě)
- č. 7 Stavební rozpočet

