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Odpovdd' na Lddost o poskytnutf informace dle zikona 10611999 Sb.
Obecnf riiad destlice dne 25. 8.2021obdrZel VaSi Z6dost o informaci ve smyslu
zitkona E. 106l1999 Sb., o svobodndm pifstupu k informacim, o poskytnutf n6sledujicich informac(/
zodpovdzeni otdzek, kter6 se tykaji reklamnfho zaiizeni umistdndho na pozemku
parc. d. 268184 v k.ri. iestlice:

1)
2)

Kterf
Kterf

den bylo t6to stavbE vydino povoleni pro stavbu?
den toto povolenf vyprbf?

OdpovEd':
1) Obecnf riiad iestlice nevyd6v6 stavebni povolenf a neni ndm zndmo. kterf den bylo vyd6no
povoleni pro tuto stavbu. Mfstn6 pi(slu5nj stavebni riiad v dand vEci sidli na adrese:
Melantrichov a 2000138, 25 I Ol Rifany.
2) Neni n6m zndmo ani, kdy povolenf vypr5i.
Poudenf:

Dle $l6azdkona 10611999 Sb. lze podat proti vyiizeni Z6dosti o poskytnuti informace stiZnost.
(1) StiZnost na postup pii vyiizov6niLddosti o informace (d6le jen "st(Znost") mriZe podat Ladatel,
a) ktery nesouhlasi s vyiizenim Lddosti zptisobem uvedenjm v $ 6,
b) kterdmu po uplynuti lhrity podle $ 14 odst. 5 pfsm. d) nebo $ 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo piedloZ,ena konedn6 licendni nabidka a nebylo vyd6no rozhodnuti o odmitnuti
Ziidosti,
c) kter6mu byla informace poskytnuta d6stednd, aniL bylo o zbytku Z6dosti vyd6no rozhodnuti o

odmitnuti, nebo
d) kterj nesouhlasf s vj5i rihrady sdElen6 podle $ 17 odst. 3 nebo s vfSi odm6ny podle $ 14a odst.2,
poZadovanlfmi v souvislosti s poskytoviinfm informaci.
(2) StiZnost lze podat pisemnE nebo ristnd;je-li stfZnost poddna ristnE a nelze-liji ihned vyifdit, sepiBe o
ni povinn;f subjekt pisemnf zinnam.
(3) StfZnost se pod6v6 u povinndho subjektu, a to do 30 dnri ode dne
a) dorudeni sdElenf podle $ 6, $ 14 odst. 5 pfsm. c) nebo $ l7 odst. 3,
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b) uplynuti lhrity pro poskytnuti informace podle $ 14 odst. 5 pism. d) nebo $ 14 odst. 7.

(4) O st(Znosti rozhodujenadiizeny otgdn.
(5) Povinnj subjekt piedloZi stiZnost spolu se spisovym materi6lem nadiizenemu org6nu do 7 dnri ode
dne, kdy mu stiZnost doSla, pokud v t6to thritE stiZnosti s5m zcela nevyhovf tim, Ze poskytne
poZadovanou informaci nebo konednou licendni nab(dku, nebo vyd6 rozhodnuti o odmftnuti Z6dosti.
(6) Nadifzeny orgdnpii rozhodov6nf o stiZnosti podle odstavce 1 pism. a), b) nebo c) piezkoum6 postup
povinndho subjektu a rozhodne tak,Le
a) postup povinn6ho subjektu potvrdi,
b) povinndmu subjektu piikirte, aby ve stanovend thrit6, kter6 nesmi bjt del5i neZ,15 dnri ode dne
dorudeni rozhodnutf nadi(zen6ho org6nu, Lddost vyi(dil, pifpadn6 piedloZil Ladateli konednou
licendn( nabidku, a neshled6-li drivody pro odmftnutf Z6dosti v pifpadd, kdy dostupnd informace o
pr6vnim a skutkov6m stavu nevyvol|vaji drivodn6 pochybnosti, postupuje obdobnd podle $ l6 odst.
4, nebo
c) usnesenim vEc pievezme a informaci poskytne s6m nebo vydh rozhodnuti

tento postup nelze pouZft vridi org6nrim rizemnich samospr6vnych celkti

o odm(tnuti Lhdosti;

pii vykonu

samostatnd

prisobnosti.
(7) Nadiizeny org6n pii rozhodovdnf o stiZnosti podle odstavce 1 pism. d) piezkoum6 postup povinndho
subjektu a rozhodne tak, i.e
a) vfsi rihrady nebo odmEny potvrdi,
b) vy5i rihrady nebo odmdny sniZi; v piipad6, kdy dostupnd informace o pr6vnfm a skutkovdm stavu
nevyvol6vaji drivodnd pochybnosti, postupuje obdobnE podle $ 16 odst. 4 vdty druhd s tim, Le
povinndmu subjektu piikaLe poZadovanou informaci Zadateli poskytnout ve lhritE, kter6 nesm( byt
delSi neZ 15 dnri ode dne zaplaceni rihrady di odmdny.
(8) Nadiizeny org6n o stiZnosti rozhodne do l5 dnri ode dne, kdy mu byla piedloZena.
(9) Rozhodnuti podle odstavcri 6 a 7 se oznamuje Ladateli a povinndmu subjektu. Proti rozhodnut(
vydan6mu podle odstavcri 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li v5ak o rozhodnuti podle odstavce 6 pism. c),
nelze se odvolat pouze v pifpadE, kdy rozhodl nadiizeny org6n urdeny podle $ 178 odst. 2 v6ty
posledn( spr6vnfho i6du nebo podle $ 20 odst. 5 tohoto z6kona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 pfsm. c),1adatel mtZe ve smyslu odstavce I p(sm. a)
nebo c) postupovat obdobnd.
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