Kaplice - městský úřad
Náměstí 70
38241 Kaplice
Datum: 24. 09. 2020
Věc: Žádost o zaslání informací o demolici objektů v obci Tichá.
Dobrý den.
Z důvodu zpracování historie o tvrzi v Tiché, osada Tichá, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
vás žádám o zaslání následujících informací:
1. Kdy byla provedena demolice tří objektů, stojících na současných parcelách 2613, 2614 a 2617?
Demolici dvou staveb (na parcelách 2613 a 2614) lze očekávat v letech 1978 – 1990. Fotografie
objektů přiložena (Obr. 1). Třetí objekt zřejmě dílny Státního statku Šumava, farma Tichá (parcela
2617 – obr. 2, 3 a 4) byl situován vedle těchto budov v blízkosti silnice. Zbořen zřejmě kolem roku
2012.
2. Kdo a kdy vydal demoliční výměr? Kdo u něj požádal?
3. Kdo demolici provedl a kam byla vyvezena stavební suť?
Požadované informace zašlete prosím na moji e-mailovou adresu. Děkuji za vyřízení.
S pozdravem. Xxx xxxx
xxxx xxx
xxx xxxx

Obr. 1 Budovy od věže vpravo, stav před zbouráním (kolem 1978).

Obr. 2 Stav před zbouráním – zřejmě dílna Státního statku.

Obr 3 a 4 Ještě s v současnosti lze nalézt tyto snímky na mapách Google:
https://www.google.cz/maps/@48.640043,14.5230616,3a,75y,101.85h,89.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
Ta2Fk9wqOwtUR5fPsdAQgQ!2e0!7i13312!8i6656
Na spodní fotografii je vidět na tvrzišti pozůstatky archeologického průzkumu, který probíhal v roce
2009 - 2012, tzn., že budova dílen – kovárna stála ještě v roce 2012. Zbývající dvě stavby, přiléhající
těsně k tvrzi byly již dávno zbořeny.

V Kaplici 14.10.2020
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá
Čj: MěÚK/26105/2020
Spisová značka: SZ-MěÚK/26105/2020/02

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kaplice, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl
v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti p. xxx xxxx, bytem xxxx xxx, xxx xx xxxxx,
ze dne 25.09.2020, o poskytnutí informace

takto:
žádost o zaslání informací o demolici objektů v obci Tichá dle § 13 InfZ žadatele xxx xxxx,
bytem xxxx xxx, xxx xx xxx xxxx, ze dne 25.09.2020 se dle § 15 odst. 1 InfZ o d m í t á.

Odůvodnění
Žadatel svou žádostí, která došla povinnému subjektu dne 29.09.2020, požadoval informace
ohledně zaslání informací o demolici objektů v obci Tichá a to:
1. Kdy byla provedena demolice tří objektů, stojících na současných parcelách 2613, 2614
a 2617? Demolice dvou staveb (na parcelách 2613 a 2614) lze očekávat v letech 1978 –
1990. Fotografie objektů přiložena (Obr. 1). Třetí objekt zřejmě dílny Státního statku
Šumava, farma Tichá (parcela 2617 – obr. 2, 3 a 4) byl situován vedle těchto budov
v blízkosti silnice. Zbořen zřejmě kolem roku 2012.
2. Kdo a kdy vydal demoliční výměr? Kdo u něj požádal?
3. Kdo demolici provedl a kam byla vyvezena stavební suť?
Podle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv

obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinný subjekt na základě podané žádosti prověřil, zda Město Kaplice disponuje
s požadovanými informacemi ve svém archivu. Bylo zjištěno, že požadované informace se
v archivu nenacházejí.
Z důvodu neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnutí informace
vyhovět, a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Kaplice.

………………………………………………
Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

