Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Podnět vodoprávního úřadu
Žádost o informace:
Obracím se na Vás ve věci sdělení vedoucího stavebního úřadu Bílovice, poskytnuté starostovi obce
Bílovice ve věci šetření podnětu Vašeho MěÚ v Uh. Hradišti č.j. MUUH-SŽP/67314/2020/PešM ze dne
2.9.2020. Na základě zákona o informacích žádám o sdělení:
1. Je informace vedoucího SÚ Bílovice o telefonickém „sdělení“ poskytnutá vedoucímu odboru stavebního
úřadu a životního prostředí MěÚ UH pravdivá?
2. Pokud pravdivá je, jaké kroky tato osoba (vedoucí) provedla za účelem ověření pravdivosti informace
podané SÚ Bílovice, zda případně pověřila podřízenou osobu ověřením informace apod.
3. Pokud pravdivá je, bylo provedeno opakované místní šetření?
4. Pokud místní šetření (opakované -na základě telefonátu) bylo MěÚ UH provedeno, žádám o zaslání
protokolu o šetření.
Odpověď:
Vážený pane,
k jednotlivým dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o informace ze dne 24.02.2022 týkající se podnětu
zdejšího vodoprávního úřadu č.j. MUUH-SŽP/67314/2020/PešM ze dne 2.9.2020 (dále jen „Podnět“) Vám
sděluji následující:
1) Je informace vedoucího SÚ Bílovice o telefonickém „sdělení“ poskytnutá vedoucímu odboru
stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ UH pravdivá?
Předmětný telefonický hovor se stavebním úřadem Bílovice proběhl, ale nebyl o něm pořizován žádný
záznam, protože nebyl uskutečněn v rámci prováděného správního řízení. Předmětem telefonátu byl
požadavek stavebního úřadu Bílovice na upřesnění Podnětu, ale vzhledem k delšímu časovému
odstupu již není možno sdělit podrobnosti.
2) Pokud pravdivá je, jaké kroky tato osoba (vedoucí) provedla za účelem ověření pravdivosti
informace podané SÚ Bílovice, zda případně pověřila podřízenou osobu ověřením informace
apod.
V rámci předmětného telefonického hovoru nesděloval stavební úřad Bílovice zdejšímu úřadu žádné
informace, jejichž pravdivost by měla být ověřována. Jak již bylo uvedeno výše, bylo žádáno toliko
upřesnění Podnětu. Vodoprávní úřad nepožadoval sdělení, jak stavební úřad s Podnětem naložil a
neměl ani v úmyslu situaci dále monitorovat, jelikož není kompetentní k řešení nepovolených
pozemních staveb, mezi něž oplocení patří.
3) Pokud pravdivá je, bylo provedeno opakované místní šetření?
Opakované místní šetření prováděno nebylo.
4) Pokud místní šetření (opakované - na základě telefonátu) bylo MěÚ UH provedeno, žádám o
zaslání protokolu o šetření.
Viz odpověď na dotaz č. 3.

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

IČ

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

DIČ CZ00291471

www.mesto-uh.cz

00291471

Č.Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

1/1

