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Informace o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Dne 18.08.2020 byla podána žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím vedená pod č.j. UMB 513/1-20, týkající se poskytnutí informací, a to:
poskytnutí kopií listinných dokumentů ze všech dokumentů archivovaných na SÚ Budišov, které
dokumentují jakýkoliv právní vztah subjektů E.K., J.K. k pozemku parcelní číslo 3166/2, jehož
výhradním vlastníkem je dle LV 484 (katastrální území Budišov 615463), Mgr. Ř.M.
Žádám současně o poskytnutí kopií dokumentů, dle kterých předchůdci současného vlastníka pozemku
parc. č. 3166/2 Mgr. M.Ř.
J.P.
M.P.
poskytli souhlas se stavbou garáže na svém pozemku parc. č. 3166/2 a poskytli souhlas užívání tohoto
pozemku parc. č. 3166/2 jako příjezdu ke stavebním objektům na pozemcích parc. č. 3165/5, 3163/1,
3165/1, 253.
Jedná se o listinné dokumenty, na které se odvoláváte v dokumentu: Č.j.: UMB 506/1-20, Č.j. žádosti:
UMB 489/1-20 ze dne 17.8.2020,
Citace:
V daném správním řízení stavební úřad k odůvodnění rozhodnutí použil skutečnosti známé z jiných
úředních činností spojených s prostudováním starších dokumentů vztahujících se k rodinnému domu
č.p. 167 v Budišově. Tyto listiny nejsou součástí spisu UMB 778/1-18/SU.
a které Vás oprávnily k tomuto tvrzení do úřední listiny Č.j. UMB 399/1-19 ze dne 12.6.2019:
Vaše tvrzení:
K námitce č. 2.
Předně je nutno uvést, že k vybudování předmětné stodoly a blízké garáže dali souhlas právní
předchůdci současného vlastníka pozemku parc. č. 3166/2 – M.Ř., a to včetně příjezdu k těmto
budovám.
uvedeného na straně č. 5 výše specifikovaného rozhodnutí Č.j. UMB 399/1-19 ze dne 12.6.2019.
Současně Vás žádám o sdělení přidělených čísel evidenčních požadovaných listinných dokumentů
a jejich katalogizačních čísel (v souladu se spisovým a archivačním řádem) v rámci spisové
dokumentace SÚ Budišov.“
V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad městyse Budišov, stavební
úřad (dále jen „stavební úřad“) jako orgán příslušný 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“) a dále podle § 5 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů zveřejňuje poskytnutou informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městyse Budišov (www.mestysbudisov.cz) v příslušné části.
„Informace – kopie Žádosti o stavební povolení ke stavbě ze dne 15.03.1988, č. 236/88, kopie
Souhlasu se stavbou rodinného domu a hospodářské budovy, kopie Souhlasu se stavbou a vzdání se

odvolání ke stavebnímu povolení 238/88 byly podle § 4 a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona
o svobodném přístupu k informacím žadateli poskytnuty zasláním dne 31.08.2020 s vyloučením
osobních údajů dotčených osob, které jsou fyzickými osobami, jako příloha stejnopisu rozhodnutí ze
dne 31.08.2020 č.j. UMB 535/1-20 o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
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