Žádost o poskytnutí informace
Žádost – otázka:
Žádost o informace ke stavbě dvougaráže povolené na pozemcích parc. č. 41/21 a
41/22 v k.ú. Olešná u Nezvěstic, v této souvislosti také zmiňujete pozemky parc. č.
521, 522, st. 75/1, st. 75/2 a st. 75/3 v k.ú. Olešná u Nezvěstic.
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

sdělení na základě jaké skutečnosti bylo zahájeno stavební řízení k vydání
stavebního povolení;
sdělení zda v průběhu stavebního řízení byla podána žádost o změnu stavby
před dokončením a rozhodnutí stavebního úřadu o změně stavby před
dokončením;
poskytnutí kopií
- návrh na vydání stavebního povolení
- stavební dokumentace předmětné stavby, je-li součástí spisové
dokumentace
- stavební povolení vydané tehdejším stavebním úřadem
- žádost o změnu stavby před dokončením a rozhodnutí stavebního úřadu o
změně stavby před dokončením;
sdělení zda byl vydán souhlas s užíváním stavby či kolaudační souhlas ke
stavbě;
poskytnutí kopie souhlasu tehdejšího stavebního úřadu s užívání stavby, či
kolaudační souhlasu;
sdělení zda stavební úřad před vydáním souhlasu s užíváním stavby či
kolaudačního souhlasu ke stavbě učinil místní šetření, zda stavbou jsou či
nejsou zasaženy sousedící pozemky, a s jakým výsledkem;
kopii dokumentu o provedeném místním šetření uvedeném v bodě 6);
sdělení zda v souvislosti se stavbou bylo vedeno stavební řízení pro vydání
stavebního povolení, v případě kladné odpovědi kopii takového rozhodnutí;
sdělení zda byl vydán souhlas s užíváním stavby či kolaudační souhlas ke
stavbě a v případě kladné odpovědi poskytnutí kopie.

Odpověď:
Věcně a místně příslušným stavebním úřadem byl Okresní národní výbor Plzeň – jih,
odbor výstavby a územního plánování, který stavbu dvougaráže povoloval od podání
žádostí žadatelů o stavební povolení ze dne 29.05.1989 až po kolaudační rozhodnutí
této stavby ze dne 15.10.1990, tj. před více jak 26 lety.
Odpovědi k jednotlivým bodům:
ad 1) na základě žádostí o stavební povolení ze dne 29.05.1989 viz dále;
ad 2) není ze spisu zřejmé;
ad 3) ano viz dále a bod ad 2);
ad 4) ano;
ad 5) ano viz dále;
ad 6) oznámením o zahájení kolaudačního řízení ze dne 01.10.1990 bylo nařízeno i
ústní jednání spojené s místním šetřením svolaného na den 12.10.1990, podrobnosti
vč. protokolu nejsou ze spisu zřejmé, viz dále;
ad 7) viz bod ad 6);
ad 8) ano viz dále;
ad 9) ano viz dále.

Žádost poskytnout informace z dokumentů založených ve spisu a jsou-li součástí
tohoto spisu požadavek jejich kopií. Ve spisovém materiálu jsou v archivu zdejšího
stavebního úřadu založeny níže uvedené dokumenty, které jsou žadatelce
poskytnuty, tyto dokumenty zároveň doplňují poskytnutou informaci.
Jedná se o dokumenty:
-

Žádosti o stavební povolení (2 x) vč. dokumetace ze dne 29.05.1989
Stavební povolení ze dne 30.11.1989
Žádost o povolení uvedení stavby ze dne 10.09.1990
Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání ze dne
01.10.1990
Kolaudační rozhodnutí ze dne 15.10.1990

Případné nahlížení do spisu upravuje ustanovení § 38, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

