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Pan
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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 pana XXXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.01.2021,
evidované pod č. j. MUBL 786/2021: Dne 9. 10. 2020 dle dokumentu MUBL 15045/2020
bylo zahájeno řízení o odstranění stavby „Sportovního areál „Pump park Blatná“ na
pozemku parc. č. 730/7v katastrálním území Blatná, jehož vlastníkem je Město Blatná, tř.
T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná. Tím je zcela nepochybné, že žádný deklarovaný
sportovní areál nevznikl. V dokumentu MUBL 16371//2020 paní Ing. Hana Valachová
píše, že za stav nepovolené stavby „Sportovního areál „Pump park Blatná“ na pozemku
parc. č. 730/7 v katastrálním území Blatná je zodpovědný úředník pan Jaroslav Blovský,
placený z veřejných prostředků. Zdá se, že pan Blovský způsobil svým jednáním obci
nemalé škody: Vyčíslil již úřad škody vzniklé jeho jednáním do dnešního dne? Vymáhá
úřad po panu Blovském ke dnešnímu dni škody vzniklé jeho konáním? Podal úřad trestní
oznámení na pana Blovského v této věci? Byl městem vlastněný a spravovaný sportovní
areál Pump park od otevření do 9.10.2020 legálním sportovním areálem v souladu s
platnou legislativou? Byl pro stavbu sportovního areálu Pump park veden stavební deník?
Žádám o veškeré faktury přijaté (směrem k obci) za poslední čtvrtletí (1.9.2020 až
31.12.2020) roku 2020. Žádám o výpisy ze všech obecních bankovních účtů za poslední
čtvrtletí (1.9.2020 až 31.12.2020) roku 2020.
Ve věci žádosti o veškeré faktury a o výpisy ze všech obecních bankovních účtů žadatel na
základě výzvy povinného subjektu upřesnil období, za které požaduje poskytnout
informace – měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 786/2021/OSŽU/5, čj. MUBL 1325/2021 dne 27.01.2021 a odeslána
žadateli současně (písemně) s poskytnutím informací (elektronicky) a vyrozuměním
o prodloužení lhůty sp. zn. MUBL 786/2021/OSŽU/6, čj. MUBL 1326/2021
(elektronicky).
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Vyčíslil již úřad škody vzniklé jeho jednáním do dnešního dne?
Poskytnutí informací: Do dnešního dne nebyla vyčíslena žádná škoda.

2. Vymáhá úřad po panu Blovském ke dnešnímu dni škody vzniklé jeho konáním?
Poskytnutí informací: Po Jaroslavu Blovském není k dnešnímu dnu vymáhána
žádná škoda.
3. Podal úřad trestní oznámení na pana Blovského v této věci?
Poskytnutí informací: Městský úřad Blatná trestní oznámení na Jaroslava
Blovského nepodal.
4. Byl městem vlastněný a spravovaný sportovní areál Pump park od otevření do
9.10.2020 legálním sportovním areálem v souladu s platnou legislativou?
Poskytnutí informací: Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
Blatná na základě ust. § 182 zákona 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 parc. 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.
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územní plánování vydal dne 18.12.2020 Rozhodnutí
Dodatečné povolení stavby „Pump bike park Blatná“, sp. zn. OVÚP/16316/
2020/BL, čj. MUBL 18594/2020 a dne 08.01.2021 Usnesení Zastavení řízení
o odstranění stavby, sp. zn. OVÚP/13702/2020/BL, čj. MUBL 448/2021 – příloha
č. 1 a 2.
5. Byl pro stavbu sportovního areálu Pump park veden stavební deník?
Poskytnutí informací: Ano, byl – příloha č. 3 (v anonymizované podobě).
6. Žádám o veškeré faktury přijaté (směrem k obci) za poslední čtvrtletí (1.9.2020
až 31.12.2020) roku 2020.
7. Žádám o výpisy ze všech obecních bankovních účtů za poslední čtvrtletí (1.9.2020
až 31.12.2020) roku 2020.
Vzhledem k rozsahu požadovaných informací v bodech 6 a 7 (veškeré faktury
přijaté směrem k obci a výpisy ze všech obecních bankovních účtů – za období září,
říjen, listopad a prosinec 2020) povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 7
písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím prodloužil lhůtu k vyřízení
žádosti o poskytnutí informací o 10 dnů.

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
Příloha:
č. 1 - Rozhodnutí Dodatečné povolení stavby „Pump bike park Blatná“
č. 2 - Usnesení Zastavení řízení o odstranění stavby
č. 3 - Stavební deník (v anonymizové podobě)

