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                                                                            O D Ů V O D N Ě N Í. 

V souladu s ust. § 2, odst. 1, zák. čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

žádám, o poskytnutí informací v jaké fázi se nachází podnět vedený pod Č. j. : KVOP-

44427/2018, Sp. zn. : 2846/2018/VOP/JMA, který však není doposud pravomocně ukončen. 

Zároveň je tímto žádáno, aby tento povinný subjekt poskytl žadateli kopii písemného 

vyjádření starosty města Tišnova, která měla být vyřízená tímto starostem do 15. 11. 

2018 ( odkaz na výše již uváděný spisový materiál). 

Vzhledem k tomu, kdy se jedná v krátké době již o několikáté pochybení dotčeného starosty, 

proto se žadatel o poskytnutí informací domáhá sjednání nápravy prostřednictvím 

této KVOP s následným vydaným stanoviskem, které bude posléze využito jako důkazní 

břemeno v postupu v souladu se zákonem čís. 82/1998 Sb. 

 Neboť taktéž na základě již uváděného přípisu se tak prokazuje skutečnost, kdy tento starosta 

města Tišnova nepostupuje a taktéž nemá ani jakýkoliv zájem postupovat v jeho svěřené 

funkci v souladu s principy dobré správy, zejména však s principy vstřícnosti, efektivnosti a 

přesvědčivosti, na která i tato předmětná KVOP taktéž písemně  v daném přípise přímo 

poukazuje. 

Dále pak tento žadatel žádá o poskytnutí informací v jaké fázi vyřizování se nachází jeho 

další podnět  podaný v dané věci osobně a to v budově KVOP dne 30. 10. 2018. Je tak 

tímto požadováno sdělit žadateli číslo jednací a spisovou značku, pod kterou je jeho již 

uváděný podnět vedený, dále pak poskytnout informací, který právník tento podaný podnět ze 

dne 30. 10. 2018 vyřizuje a kdy bude mít žadatel o poskytnutí informací osobní 

možnost nahlédnutí do tohoto spisového materiálu.( Sdělit časový termín).  



Vzhledem k tomu, že se již kvapem blíží zimní období tímto i tento žadatel žádá 

poskytnutí informací, zda předmětná KVOP co možná v nejbližší době provede 

žadatelem navržená a taktéž i požadovaná svá vlastní místní šetření na místě samém a 

zda k danému  místnímu šetření budou taktéž písemně přizvání spolumajitelé pozemku 

p. č kat. území a obec , jehož poměrná část je zastavěná místní komunikací 

nacházející se na pozemku p. č. , kat území a obec  a kdy s povrchu této 

místní komunikace její nesprávně vybudovanou nivelitou veškeré volně tekoucí 

znečistěné dešťové vody vnikají tak bez jakýchkoliv stavebních zábran na níže položený 

pozemek p. č. a kdy obec  nemá jakýkoliv zájem a zejména však snahu a 

vůli tento uváděný závadný stav jakkoliv odstranit.    

Za přijetí a vyřizení v souladu s daným zákonem děkuji.  

S přátelským pozdravem J  V

 




