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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Dne 19.05.2021 obdržel Obecní úřad Dobrá Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádáte v ní o poskytnutí následujících 

informací: 
 

1. zda v roce 2021 bylo Mgr. Alenou Tenglerovou, popř. Ing. Janou Ehnes v zastoupení 

Mgr. Aleny Tenglerové, učiněno u Obecního úřadu v Dobré – stavebního úřadu, 

písemné podání ve smyslu ust. § 37 odst. 1, odst. 4, 5 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů; jehož obsahem je stížnost týkající se 

výstavby zámkové dlažby na pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. Horní Domaslavice 

ve vlastnictví p. Evy Klepáčové, a to v rámci správního řízení týkajícího se výstavby 

RD na pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. Horní Domaslavice, popř. jiného správního 

řízení vedeného u Obecního úřadu v Dobré, stavebního úřadu, 

2. zda v roce 2021 bylo Mgr. Alenou Tenglerovou, popř. Ing. Janou Ehnes v zastoupení 

Mgr. Aleny Tenglerové, učiněno u Obecního úřadu v Dobré – stavebního úřadu, ústní 

podání, o kterém byl sepsán protokol ve smyslu ust. § 37 odst. 1, odst. 4, 5 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů; jehož obsahem je stížnost 

týkající se výstavby zámkové dlažby na pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. Horní 

Domaslavice ve vlastnictví p. Evy Klepáčové, a to v rámci správního řízení týkajícího 

se výstavby RD na pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. Horní Domaslavice, popř. 

jiného správního řízení vedeného u Obecního úřadu v Dobré, stavebního úřadu, 

3. zda v roce 2021 bylo Mgr. Alenou Tenglerovou, popř. Ing. Janou Ehnes v zastoupení 

Mgr. Aleny Tenglerové, podána u Obecního úřadu v Dobré – stavebního úřadu, 

podána jakákoliv jiná písemná stížnost týkající se pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. 

Horní Domaslavice ve vlastnictví p. Evy Klepáčové, a to v rámci správního řízení 

týkajícího se výstavby RD na pozemkové parc. č. 990/223 v k. ú. Horní Domaslavice, 

popř. jiného správního řízení vedeného u Obecního úřadu v Dobré, stavebního úřadu, 
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4. v případě existence stížností uvedených v bodě 1., 2 a 3. žádáme o poskytnutí jejich 

kopií, event. o umožnění nahlédnout do těchto podání. 

 

 

Obecní úřad Dobrá, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně 

příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ust. § 

11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší 

žádosti ze dne 19.05.2021 poskytuje v souladu se zákonem o svobodném přístupu 

k informacím tyto informace: 
 

Ad. 1.  
 

Stavební úřad v roce 2021 (v období od 01.01.2021 do 19.05.2021) neobdržel žádnou z výše 

uvedených písemných stížností, které by učinila Mgr. Alena Tenglerová nebo Ing. Jana 

Ehnes, zastoupena Mgr. Alenou Tenglerovou. 
 

Ad. 2.  
 

Stavební úřad v roce 2021 (v období od 01.01.2021 do 19.05.2021) neeviduje žádnou z výše 

uvedených stížností, které by byly podány ústně Mgr. Alenou Tenglerovou nebo Ing. Janou 

Ehnes, zastoupenou Mgr. Alenou Tenglerovou, a o kterých by stavební úřad sepsal písemný 

záznam. 
 

Ad. 3.  
 

Stavební úřad v roce 2021 (v období od 01.01.2021 do 19.05.2021) neobdržel žádnou z výše 

uvedených jiných písemných stížností, které by učinila Mgr. Alena Tenglerová nebo Ing. Jana 

Ehnes, zastoupena Mgr. Alenou Tenglerovou. 
 

Ad. 4.  
 

Stavební úřad nemůže poskytnout kopie stížností uvedených v bodě 1. až 3., protože žádné 

nebyly v roce 2021 (v období od 01.01.2021 do 19.05.2021) u stavebního úřadu podány. 

 

 

 

 

 

Jaroslava Frischtoková 

vedoucí stavebního úřadu 

 
 
 
Obdrží 

1. Mgr. Alena Tenglerová, č.p. 156, 73951 Horní Domaslavice 

2. Ing. Jana Ehnes, č.p. 885, 73951 Dobrá, zastoupena Mgr. Alenou Tenglerovou, č.p. 

156, 73951 Horní Domaslavice 

 

 


