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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 03.02.2021, č.j. MUBL 1828/2021 jsou uvedeny
v bodech 1 – 9.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 1828/2021/OSŽU/6, čj. MUBL 2334/2021 dne 11.02.2021 a odeslána žadateli
současně (písemně) s poskytnutím informací (elektronicky).
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1) Je stavba "PUMP BIKE PARK Blatná" ke dnešnímu dni 3.2.2021 zkolaudována? Pokud
ano, žádám o všechny úřední dokumenty, které se k tomu vztahují.
Poskytnutí informace: Stavba „Pump bike park Blatná“ není zkolaudována. Podle ust.
§ 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, tato stavba nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu ani
kolaudačního rozhodnutí.
2) Kdo (konkrétní jméno osoby) je (byl - pokud je stavba už zkolaudována) za stavebníka za
stavbu zodpovědný od 18.12.2020 do dnešního dne?
Poskytnutí informace: Od 18.12.2020 za stavbu Pump bike parku Blatná zodpovídá pan Jiří
Kolář, který je zodpovědný za provoz dětských hřišť a sportovišť v Blatné.
3) Kdo je (byl - pokud je stavba už zkolaudována) stavebním dozorem této stavby od
18.12.2020 do dnešního dne?
Poskytnutí informace: Stavba Pump bike parku Blatná byla dne 18.12.2020 dokončena,
stavební dozor od této doby nikdo nevykonává.
4) Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování dle výše zmíněného
dodatečného povolení (číslo jednací MUBL 18594/2020) nezahrnul do okruhu účastníků
vlastníky sousedních pozemků, tvrdí, že nemohou být rozhodnutím jejich práva dotčena.
Žádám o všechny podklady, jak k tomuto rozhodnutí při vymezování účastníků došlo.

Poskytnutí informace: Vymezení účastníků řízení je prováděno na základě ust. § 85 a § 109
stavebního zákona. Vymezení účastníků je součástí odůvodnění Rozhodnutí Dodatečné
povolení stavby „Pump bike park Blatná“, sp. zn. OVÚP/16316/2020/BL, čj. MUBL
18594/2020 vydané dne 18.12.2020 MěÚ Blatná, odborem výstavby a územního plánoví.
Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto dne 27.01.2021.
5) Pan Bc. Václav Koubek - vedoucí odboru výstavby a územního plánování byl do své
funkce uveden kdy?
Poskytnutí informace: Do funkce vedoucího odboru výstavby a územního plánování byl
Bc. Václav Koubek jmenován dne 23.08.2011.
6) Existuje nějaký dokument, který jeho jmenování, uvedení do funkce, či obdobný akt,
dokládá? Žádám o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace: Jmenování Václava Koubka do funkce vedoucího odboru výstavby
a územního plánování – příloha č. 1.
7) Předpokládám, že uvedení do funkce pana Bc. Václava Koubka předcházelo výběrové
řízení a vybírala jej výběrová komise. Žádám o zveřejnění všech dokumentů, na základě
jakých byl pan Koubek (v žádosti chybně uvedeno příjemní: Cheníček) vybrán? (tj. např.
motivační dopis, životopis, potvrzení o kvalifikaci, zápis výběrové komise, atd.)
Poskytnutí informace: Přihláška Václava Koubka do výběrového řízení, včetně příloh –
příloha č. 2 (v anonymizované podobě).
8) Má k dnešnímu dni pan Koubek všechny povinné kvalifikační předpoklady nutné pro
výkon své funkce, které jsou předepsané platnou legislativou?
Poskytnutí informace: Pan Bc. Václav Koubek má k dnešnímu dni všechny povinné
kvalifikační předpoklady nutné pro výkon funkce vedoucího odboru výstavby a územního
plánování, která jsou předepsaná platnou legislativou.
9) Oznámil některý z úředníků Městského úřadu Blatná, odboru výstavby a územního
plánování při věci dodatečného povolení stavby "PUMP BIKE PARK Blatná", že je
podjatý? V případě že ano, žádám o dokument, který to dokládá.
Poskytnutí informace: Žádný úředník Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná
při dodatečném povolení stavby „Pump bike park Blatná“ neoznámil svoji podjatost.

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

Příloha:
- č. 1 – Jmenování Václava Koubka do funkce vedoucího odboru
- č. 2 - Přihláška Václava Koubka do výběrového řízení (v anonymizované podobě)

