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Informace o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Dne 07.11.2014 byla v elektronické podobě podána žádost o poskytnutí informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím ze, vedená pod č.j. UMB 325/1-14, která byla
dne 10.11.2014 potvrzena dle požadavků § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. Žádost spočívala v poskytnutí informací:
1. Zda v období let 1996 až 2001 probíhalo u stavebního úřadu řízení týkající se staveních
úprav/rekonstrukce domu č.p. 56 stojícího na pozemku p.č.st. 87 v k.ú. Pyšel, okrese Třebíč,
který je nyní ve vlastnictví Mgr. Jany Šubrtové, bytem č.p. 56, 675 71, Pyšel a dříve byl ve
vlastnictví Karla Nováčka a Bohumily Nováčkové, oba bytem č.p. 56, 675 71 Pyšel.
2. Zda a kdy byly stavební úpravy/rekonstrukce stavebníkem ohlášeny, či na ně bylo vydáno
stavební povolení.
3. Zda a kdy došlo k jejich dokončení a kolaudaci.
4. Jaký byl rozsah ohlášených či povolených stavebních úprav (co bylo předmětem stavebních
úprav).
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 tyto informace způsobem
umožňujícím dálkový přístup - na webových stránkách Městyse Budišov
(www.mestysbudisov.cz) v příslušné části.
ad 1) V období let 1996 až 2001 proběhla u Stavebního úřadu - Obecního úřadu Budišov tři
správní řízení týkající se stavebních úprav rodinného domu č.p. 56 umístěného na pozemku
p.č.st. 87 v k.ú. Pyšel.
ad 2) Dne 01.11.1999 bylo ve sloučeném územním a stavebním řízení vydáno pod č.j. 623/99
stavební povolení stavby stavebních úprav rodinného domu č.p. 56 na pozemku p.č.st. 87
v k.ú. Pyšel, týkající se plynofikace rodinného domu č.p. 56.
Dne 11.09.1996 bylo pod č.j. SÚ 252/96 vydáno kolaudační rozhodnutí stavby provedené na
základě stavebního povolení č.j. 122/95 ze dne 07.04.1995 pro stavbu stavebních úprav
rodinného domu č.p. 56 na pozemku p.č.st. 87 v k.ú. Pyšel, týkajících se protiradonových
opatření v rodinném domku číslo popisné 56.
ad 3) Dne 24.01.2000 bylo pod č.j. 756/99 vydáno kolaudační rozhodnutí stavby provedené
na základě stavebního povolení č.j. 623/99 ze dne 01.11.1999 pro stavbu stavebních úprav
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rodinného domu č.p. 56 na pozemku p.č.st. 87 v k.ú. Pyšel, týkajících se plynofikace
rodinného domu č.p. 56.
ad 4)Stavební úpravy rodinného domu, pro které bylo dne 11.09.1996 pod č.j. SÚ 252/96
vydáno kolaudační rozhodnutí, spočívaly ve výměně podlah ve dvou obývacích pokojích a
jídelně, opravě podlah a utěsnění spár okolo stěn v ostatních místnostech a v provedení
vzduchotechniky.
Stavební úpravy rodinného domu, pro které bylo dne 24.01.2000 pod č.j. 756/99 vydáno
kolaudační rozhodnutí spočívaly v provedení domovní přípojky zemního plynu a domovní
instalace rozvodu plynu.
Další dokumenty týkající se výše uvedené stavby v rozsahu žádosti nebyly v archivu
stavebního úřadu dohledány.

„OTISK RAZÍTKA“

Ing. Kristýna Hortová
referent stavebního úřadu
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