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Vec
Žiadosť o sprístupnenie informácie – odpoveď
Dňa 16.11.2017 bola doručená na Útvar hlavného architekta, referát dopravného urbanizmu a
inžinieringu Vaša žiadosť o poskytnutie informácií, podaná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., v ktorej
žiadate okrem iného zaslať:
- Žiadam zaslať stanovisko vo veci žiadosti o vykonanie štátneho stavebného dohľadu zo dňa
17.10.20117 na parcele 819/4 a 819/5 v Nitre za budovou VBC Nitra na Štúrovej ul. pod č.
16798/2017 (ÚHA)
- Termín ukončenia štátneho stavebného dohľadu zo dňa 17.10.2017 na parcele 819/4 a 819/5 v Nitre
za budovou VBC Nitra na Štúrovej ul. pod č. 16798/2017 (ÚHA).
Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Dňa 24.11.2017 bol na Váš podnet vykonaný štátny stavebný dohľad na parkovisku za budovou VBC
Nitra na Hviezdnej ulici. Na základe vykonaného dohľadu bude časť podnetu postúpená na riešenie
všeobecnému stavebnému úradu v Nitre a spis bude postúpený na prejednanie správneho deliktu. Z tohto
dôvodu Vám nevieme stanoviť termín ukončenia štátneho stavebného dohľadu, nakoľko uvedé podlieha
procesnému postupu v zmysle ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.: Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované
informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v
spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Zaslaním odpovede s prílohami na Vami uvedenú adresu považujeme Vašu žiadosť o sprístupnenie
informácií zo dňa 16.11.2017 za vybavenú v zmysle citovaného ustanovenia, v zákonom stanovenej
lehote a požadovaným spôsobom.
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