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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů - stavební úpravy a změna v užívání objektu
č. p. 828 v ulici Javorová, Dobruška

Vážený pane,
dne 09.05.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete
poskytnutí těchto informací:
1. Proč jsem nebyl přizván jako účastník řízení při povolování změny v užívání prodejny
na restaurační zařízení?
2. dokladu, kterým byla změna v užívání povolena;
3. dokladu, kterým bylo povoleno zřízení venkovního posezení u č. p. 828;
4. Proč jsem nebyl přizván jako účastník při povolení venkovního posezení u č. p. 828, které
je situováno při hranici s mým pozemkem parc. č. 458/3 v kat. území Dobruška?
5. dokladu, kterým byla povolena stavební úpravy spočívající ve zřízení dveřního otvoru
v jižní obvodové zdi.
Poskytnuté informace:
Ad 1. Při povolování změny v užívání prodejny na restaurační zařízení se jednalo převážně
o stavební úpravy v severní části stávajícího objektu a stavební úřad vyhodnotil situaci
tak, že Vaše vlastnická práva k sousedním pozemkům včetně nemovitosti č. p. 449
nemohou být přímo dotčena.
Ad 2. Poskytnutí dokumentů - dokladů, kterými byla změna v užívání povolena
Ø kopie
dokumentu
Stavební
povolení
ze
dne
27.02.2004,
č.j.: Výst. 46/330/2004 - Rt, které nabylo právní moci dne 01.04.2004,
Ø kopie dokumentu - Kolaudační rozhodnutí ze dne 16.02.2005,
č.j. Výst. 83/330/2005-Rt, které nabylo právní moci dne 16.03.2005.
Ad 3. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí nemá k dispozici žádný
doklad, kterým by bylo povoleno venkovní posezení u objektu č. p. 828.
Ad 4. Jelikož neproběhlo žádné povolovací řízení ve věci venkovního posezení u objektu
č. p. 828, nebyl stanoven ani okruh účastníků řízení.

Ad 5. Poskytnutí dokumentů - dokladů, kterými byla povolena stavební úprava spočívající
ve zřízení dveřního otvoru v jižní obvodové zdi
Ø kopie
dokumentu
Stavební
povolení
ze
dne
17.11.1993,
pod č.j.: 3331/330/93 - Je, které nabylo právní moci dne 07.01.1994,
Ø kopie dokumentu - Kolaudační rozhodnutí ze dne 10.02.1994,
č.j.: 26/330/94-Tu, které nabylo právní moci dne 04.03.1994.

S pozdravem

Bc. Monika Lukášková
referentka
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