Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany

Věc:

V Blšanech 11. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 10. 11. 2015 požádal jsem Stavební úřad o poskytnutí informace
o neohlášené stavbě před RD č.p. 37 v Soběchlebech, na kterou upozornil
.
Zastupitelstvo města Blšany pan
- odpověď,
pod
č.j.
SÚ/19734/2015/Go
Dne 13. 11. 2015 obdržel jsem
Z níž vyplývá, Že Se jedná o nepovolenou stavbu, že již bylo provedeno místní
šetření, stavebník byl informován a Záležitost bude řešit OŽP.

Situace na staveništi předmětné neohlášené stavby ke dni 31. 10. 2015 je

Zachycena na následující fotograﬁi:

Dne 25. 11. 2015 požádal jsem o Odbor životního prostředí- Vodoprávní úřad
jako speciální stavební úřad, který by tuto Záležitost měl dále řešit, „o poskytování
informací o postupu řízení“.
Dne 11. 12. 2015 obdržel jsem odpověd' Odboru životního prostředí dopisem
Ze dne 9. 12. 2015 - č. j. OŽP/20503/2015-231/La -jímž jsem byl informován,
že Vodoprávní úřad postupuje v souladu s platnými právními předpisy.

Od té doby uplynulo již osm měsíců, žádnou další informaci o postupu OŽP
a letmým pohledem na staveniště lze Zjistit, že tato „černá“ stavba
neobdržel
jsem
byla Zřejmě již před časem - dokončena.

Na Základě výše uvedených skutečností žádám Vás - a to nejenom jako

občan, ale ijako řádně Zvolený člen Zastupitelstva města Blšany - o poskytnutí
informace o dalším postupu od Zmíněného data, již přijatých opatřeních v souvislosti

s prováděním předmětné neohlášené stavby a jejich výsledcích.
Co mám odpovídat občanům na otázku, jak je to možné, že někdo opakovaně
beztrestně porušuje Zákony ?

Vzhledem k tomu, že se v Soběchlebech v poslední době nejedná o prvni

případ porušení platných právních norem, bylo by vhodné nastalé situaci věnovat
řádnou pozornost.
informace žádám poskytnout v elektronické formě a Zaslat na moji uvedenou
e-mailovou adresu.
S pozdravem
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MĚSTSKÝ úŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 O1 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 531 Fax 415-237 602 URL: http://Www.podborany.net IČO: 00 26 53 65
Bankovní Spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
Úřední dny: PO a St 7.00-16.30
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19.7.2016

PoSKYTNUTí ůDAJŮ

dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o Změně některých Zákonů (vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a speciální Stavební
úřad příslušný podle §15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební Zákon"), místně příslušný správní Orgán podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.7.2016 žádost
o poskytnutí údajů dle Zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou podal:
ve věci:
1. Přešetření dokončení nepovolené stavby domovní čistírny odpadních
nemovitost čp. 37 v obcí Soběchleby.

vod pro

2. Postupu vodoprávního úřadu v předmětné věcí.

K dané žádosti poskytujeme tvto informace:
1. Dne 19.11.2015 oznámil vodoprávní úřad Podbořany Zahájení řízení ve věci odstranění
nepovolené stavby domovní čistírny odpadních vod pro nemovitost čp. 37
v Soběchlebech. Zároveň upozornil stavebníka, že má možnost podat ve lhůtě do 30
dnů od Zahájení řízení podat žádost O dodatečné povolení stavby.
2. V uvedené lhůtě, tj. dne 10.12.2015 byla podána žádost o dodatečné povolení na výše
uvedenou Stavbu. Ztohoto důvodu bylo řízení o odstranění nepovolené Stavby dne
6.1.2016 přerušeno.
3. Dne 6.1.2016 vyzval MěÚ Podbořany - odbor životního prostředí stavebníka, aby
v termínu do 31.3.2016 doplnil žádost o požadované doklady a Zároveň přerušil řízení o
dodatečné povolení výše uvedené Stavby.
4. V průběhu řízení byla doložena projektová dokumentace.

