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SDĚLENÍ
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Městský úřad Heřmanův Městec, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 22. 2. 2021 žádost od pana
, bytem
o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ke stavbám na
pozemkové parcele
v k.ú. Heřmanův Městec, jejímž vlastníkem je
“, v kat. území Heřmanův Městec.
ve svém podání uvádí, že v katastrální mapě na pozemkové parcele
v k. ú. Heřmanův
Městec chybí zakreslení několika objektů.
se dotazuje, zda se jedná o administrativní chybu a
objekty nejsou pouze zakreslené v katastrální mapě nebo zda se jedná o černé stavby. Pokud by se
jednalo o legální objekty,
by rád věděl, zda bylo vydáno buď ohlášení nebo stavební povolení
a kdo a kdy ho vydal a zda jsou současně stavby řádně zkolaudované a kdo je jejich vlastník.
dále sdělil, že jeden z hlavních objektů slouží jako hygienické zařízení (šatny, WC, sprchy) a má plošnou
výměru cca 125m2.
Stavební úřad v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, sděluje následující:
- ve spisovně stavebního úřadu nebyly dohledány žádné doklady ani dokumentace, které by
dokládaly, kdy a kým byly stavby povoleny,
- v souladu s občanským zákoníkem, pokud je stavba součástí pozemku, je ve vlastnictví
vlastníka tohoto pozemku, pokud nějakým smluvním vztahem není domluveno jinak.
Stavební úřad zajistí zveřejnění poskytnuté informace na webových stránkách Města Heřmanův Městec
tak, jak to stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.
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