MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
odbor stavební úřad a životní prostředí
Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz
Sp.zn.: MěÚT/00106/2021/SÚ a ŽP
V Tanvaldě dne 7.1.2021
Č.j.: MěÚT/00106/2021/SÚ a ŽP
Vyřizuje: N. Žillová
Telefon: 483 369 568, e-mail: nzillova@tanvald.cz

Věc:
Žádost o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4.1.2021 Vaši žádost o poskytnutí
infomace ohledně existene stavebního povolení/souhlasu s ohlášením, územního rozhodnutí/územního
souhlasu pro nacistický pomník (kříž), který na poz. č. 3456/1 kat. území Příchovice u Kořenova
postavil spolek Jizeran, bez vědomí majitele/správce pozemku.
K této žádosti stavební úřad sděluje následující:
Pozemek č. 3456/1, kat. území Příchovice u Kořenova nespadá do působnosti Městského úřadu
Tanvald – Odbor stavební úřad a životní prostředí, a proto Vaši žádost, dle ust. § 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím úřad odkládá.
Pro Vaši informaci Vám dále sdělujeme, že uvedený pozemek spadá do působnosti Městského
úřadu Desná. Vaše žádost však musí splňovat náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb.,
kde se uvádí, že ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel
domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno,
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se
od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“

Ing. Aleš Šebesta
pověřen vedením odboru stavební úřad a ŽP
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