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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
MěÚ Planá, Odbor výstavby a územního plánování, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“), ve znění pozdějších
změn, obdržel dne 23.6.2017 žádost o poskytnutí informace, kterou podal:
, bydliště anonymizováno
Po správním orgánu se požaduje následující informace:
Žádám o sdělení:
1. Datum kolaudace domu Sadová 450 Chodová Planá, číslo jednací
2. Všechny doklady, které byly vydány ke kolaudaci
3. Měření radonu 5.8.1991, kým jmenovitě bylo měření prováděno, s popisem pozemku, na kterém
je rodinný dům postaven. Popis rozestavěnosti.
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje
a

informace se poskytne.
Stavební úřad k žádosti sděluje:
Bod č.1) Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 17.11.1997 pod čj. VUP/867/97/TU2874, které
nabylo právní moci dne 10.12.1997.
Bod 2) Ke kolaudaci byly doloženy doklady (opis z protokolu ze dne 4.11.1997):
-

Dokumentaci ověřenou stavebním úřadem při stavebním řízení
Geometrický plán dokončené zaměřené stavby ověřený katastrálním úřadem dne 9.9.1997
Osvědčení o stavu komínu a zaústění spalinových cest ze dne 18.8.1997 od RT J. Baláka – bez
závad
Zpráva o revizi hromosvodu od RT Gerneše Vlastimila ze dne 24.7.1997
Zpráva o revizi el. zařízení ze dne 6.11.1994 od RT Vlastimila Gerneše – bez závad – včetně
vytápění
Žádost o povolení provozu el. spotřebičů potvrzené 7.5.1993 Západočeskou energetikou
Domažlice, obv. služ. Tachov (podlahové vytápění) – souhlas
Protokol o posouzení obj. na omezování ozářením z radonu z 5.8.1991 s průměrnými
naměřenými hodnotami.

Bod 3) Protokol o měření radonu není založen ve spisu.

Poučení:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") v souladu s §16a zákona o
informacích, může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b)
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace
nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému
byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d)
který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,
požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li
stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost
se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm.
c) nebo § 17 odst. 3, b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14
odst. 7. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Miroslava Majerová
referentka stavebního úřadu

Obdrží:
Žadatel (dodejky)

bydliště anonymizováno

