OBEC TETČ~CE
PALACKÉHO 177
66417 TETČICE

Váš dopis čj.:

Naše čj.:
0T744/201 1

V Tetčicích dne:
26. září 2011

Věc: Žádost o sdělení informací
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. doručené na
Obecní úřad Tetčice dne 19.9.2011
-

Opis požadovaných informací:
1. Průběh řízení vedených stavebním úřadem Rosice ve věcí zkapacitnění mateřské
školy v Tetčicích.
2. Vysvětlení problémů s vydáním stavebního povolení kanalizačních přípojek na ul.
Tyršova v Tetčicích.
sdělujeme, že podle zákona 106/1999 Sb. ~ 2 obec Tetčice není ani v jednom
případě z obou požadovaných informací
povinným subjektem k poskytnutí
informace. Veškerá správní řízení vede Odbor stavební úřad Městského úřadu
Rosice, a to jak v případě zkapacitnění mateřské školy, tak kanalizačních přípojek.
Obec Tetčice v rámci řízení hájí svá práva vždy v souladu s právními předpisy.

-

-

Opis další části žádosti:
Současně žádám o následné nahlédnutí do příslušných dokumentací k výše
uvedeným akcím a to dle příslušného zákona.
V žádosti není konkretizován příslušný zákon. Nahlédnutí do dokumentace upravuje
~ 168 stavebního zákona s odkazem na ~ 38 správního řádu, který řeší nahlédnutí
do spisu, jehož je dokumentace součástí. Spisy vztahující se k mateřské škole a
kanalizačním přípojkám jsou přístupné účastníkům řízení znovu pouze na Odboru
stavební úřad Městského úřadu Rosice.
Z výše uvedených důvodů v souladu se zněním ~ 14 zákona 106/1999 Sb. žádost
odkládáme.

Ohledně výstavby nové školy a zkapacitnění mateřské školy, Vám obec Tetčice nad
rámec svých povinností plynoucích ze zákona 106/1999 Sb. sděluje, že územní
rozhodnutí stavby bylo zrušeno z důvodu vydání nesouhlasného závazného
stanoviska. Nesouhlas byl odůvodněn zněním 4. Nařízení JMK, kterým se vydává
závazná část Plánu oblasti povodí Dyje:
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“Při vydávání souhlasu vodoprávního úřadu podle zvláštního předpisu (vodního
zákona) neumísťovat do záplavových území mimo aktivní zónu v existující zástavbě
podsklepené stavby a stavby, jejichž přízemní podlaží není zvýšeno nad okolní terén
a dále rizikové objekty typu bytové výstavby, nemocnic, domovů důchodců či
školních a předškolních zařízení. “
Stavební povolení stavby dosud nenabylo právní mocí z důvodu jeho údajného
nedoručení všem účastníkům řízení.
Přikládáme kopii zrušení ú~mního rozhodnutí školy a školky čj. JMK 71872/2011 a
vyjádření Povodí Moravy k umístění školky čj. PM026757/2011-21 O/Jel.
Ohledně kanalizačních přípojek v ulici Tyršova, Vám obec Tetčice nad rámec svých
povinností plynoucích ze zákona 106/1999 Sb. předává kopii korespondence s
Odborem stavební úřad sdělení stavebního úřadu čj. MR-C 230-11-OSU-Krze dne
10.01.2011 a následný podnět obce čj. OT 302/2011 ze dne 13.4.2011 k přezkumu
adresovaný Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Podnět obce byl předán k
vyřízení MěU Rosice, Odboru stavební úřad.
-

s pozdravem

starosta obce Tetčice

OBEC TETČ~CE
Paiackého 177,66417 Tetčice
iČo: 44 94 79 17
tel./fax: 546411 037

Přílohy:
JMK 71872/2011 Zrušení územního rozhodnutí školy a školky
Vyjádření Povodí Moravy PM026757/2011-210/Jel Umístění školky
sdělení stavebního úřadu čj. MR-C 230-11-OSU-Kr
podnět obce čj. OT 302/2011
-

-
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-
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