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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 04.02.2021, evid. pod č.j. MUBL 1881/2021,
informace, které jsou uvedeny bodech 1 – 5.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1) Protokol o ústním jednání (kde nebyl přítomen stavebník) na místě stavby.
Poskytnutí informace: Příloha č. 1.
2) Pokud nebyl zástupce stavebníka přítomen, byla přítomna Martina Fisher a Václav
Koubek, bylo toto ústní jednání dle platné legislativy?
Poskytnutí informace: Ano, jednání bylo provedeno podle platných předpisů.
3) Žádám o zveřejnění veškeré projektové dokumentace, posudků, vyjádření účastníků na
základě, které Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební
úřad příslušný vydal dodatečné povolení stavby.
Poskytnutí informace: Příloha č. 2. Projektová dokumentace byla žadateli poskytnuta dne
08.02.2021.
4) Dle § 115 Stavebního zákona se píše: "úřad stanoví podmínky pro provedení stavby,
a pokud je to třeba, i pro její užívání." Stanovil úřad stavebníkovi nějaké podmínky pro
provedení stavby? Pokud ano, žádám o vše, co v rámci řízení o dodatečném povolení úřad
stavebníkovi uložil?
Poskytnutí informace: Stavební úřad nestanovil podmínky pro provedení stavby dle § 115
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

5) Dle dokumentu MUBL 18594/2020 vydal stavební úřad dodatečné stavební povolení.
Je toto dodatečné stavební vydané na sportovní areál? Žádám o odpověď ANO či NE.
Poskytnutí informace:. V žádosti stavebníka a předložené projektové dokumentaci je
uvedeno, že se jedná o sportovní areál. Uvedené dokumenty slouží jako podklady
vydaného rozhodnutí. Ano, stavební záměr byl povolen jako sportoviště.

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

Příloha:
- č. 1 - Protokol ze dne 17.12.2020
- č. 2 - Závazná stanoviska ke stavbě Pump park bike Blatná

