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Sdělení – poskytnutí informace
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o poskytnutí informace“) obdržel dne 03.10.2021
žádost společnosti
o
poskytnutí informace.
Výše uvedený žadatel,
, podal žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně ve své žádosti žádá o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných zdejším úřadem za období
od 01.07.2021 do 30.09.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádá alespoň o tyto
informace:
- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o., nebo alespoň IČO
právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
V žádosti je požadováno poskytnutí informací, které mají charakter osobních údajů. Konkrétně je
požadována identifikace žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO
právnické osoby). Z uvedeného důvodu v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona o poskytnutí
informace povinné subjekty neposkytnou informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy,
soukromí fyzické osoby; osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu (občanský zákoník nebo zákon o ochraně osobních údajů). Proto bylo
povinným subjektem rozhodnutím ze dne 08.10.2021 pod č.j. MUKO-37601/2021-L rozhodnuto o
odmítnutí části žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s § 8a odst. 1 zákona o poskytnutí
informace.
Povinný subjekt Vám opatřením ze dne 08.10.2021 pod č.j. MUKO-37600/2021-L oznámil výši úhrady
za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona o poskytnutí informace s tím, že části žádosti bude
vyhověno poskytnutím informací po prokázání zaplacení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací.
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Povinný subjekt dne 22.10.2021 prokázal, že žadatel dne 19.10.2021 zaplatil úhradu za poskytnutí
informací podle § 17 odst. 3 zákona o poskytnutí informace, a proto zasílá žadateli požadované
informace formou přehledu jako přílohu tohoto sdělení.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Přílohy:
1. Informace z rozhodnutí za období 01.07.2021 do 30.09.2021 vydávaných dle stavebního zákona
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