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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 

Městský úřad Adamov, jako povinný dle ustanovení zákona č. 106/1999 S. o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění (dále jen „zákon“) obdržel dne 15.12.2017 žádost žadatele, o poskytnutí 
informace. 

Žadatel požaduje podání těchto informací: 

1) zda Městský úřad Adamov, stavební úřad, vydal od roku 1990 kolaudační rozhodnutí (případně jiné 
ekvivalentní správní rozhodnutí), jehož součástí byla kolaudace venkovních rozvodů vody – vodovodní 
přípojky k objektu budovy Nádražní č. p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 24 v k. ú. Adamov a na 
pozemku p. č. 5/16 v k. ú Adamov. 

2) zda Městský úřad Adamov, stavební úřad, disponuje zápisem z kolaudačního řízení (případně jiné 
ekvivalentní dokumentací), jejíž součástí je protokol nebo zápis o provedené tlakové zkoušce 
venkovních rozvodů vody – vodovodní přípojky nebo vodovodního řadu pro napojení objektu budovy 
Nádražní č.p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 24 v k. ú. Adamov a na pozemku p. č. 5/16 v k. ú 
Adamov 

3) o kolaudačním řízení, v podobě kopie kolaudačního rozhodnutí a zápisu z kolaudačního řízení z roku 
1994 na stavbu „Adaptace části obj. č.p. 57 – 1. NP“, které by mohly upřesnit rozsah kolaudace a účel 
tlakových zkoušek pro objekt budovy Nádražní č.p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 24 v k. ú. 
Adamov a na pozemku p. č. 5/16 v k. ú Adamov 

 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona vám k vaší žádosti podáváme tyto informace: 

Dle dostupné spisové dokumentace v archivu Stavebního úřadu bylo zjištěno následující: 

1) Městský úřad Adamov, stavební úřad, nevydal od roku 1990 žádné rozhodnutí o kolaudaci, ani 
povolení k užívání stavby na stavbu, jejíž součástí byla kolaudace venkovních rozvodů vody – 
vodovodní přípojky k objektu budovy Nádražní č. p. 57 v Adamově, na pozemku p. č. st. 24 v k. ú. 
Adamov a na pozemku p. č. 5/16 v k. ú Adamov. 

2) V archivu stavebního úřadu se nachází projektová dokumentace stavby s názvem: Adaptace části 
objektu č.p. 57 I.NP na jednatelství Kreditní banky, a.s. Plzeň, jejíž součástí je Kolaudační rozhodnutí 
ze dne 1.3.1994 pod č.j. Vý/162/94 a zápis z kolaudačního řízení. Doklady ke kolaudaci nejsou ve spise 
obsaženy. 

3) Kopie kolaudačního rozhodnutí a zápis z kolaudačního řízení Vám poskytujeme elektronicky v příloze 

Jiné doklady týkající se uvedeného objektu nebyly v archivu stavebního úřadu Města Adamov dohledány. 
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