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OdpovEd'na Lddost o Doskytnutf informace dle zikona L061I999 Sb.
Obecni riiad iestlic e dne 25. 8.2021obdrZel VaSi Z6dost o informaci ve smyslu
zdkona E. 106/1999 Sb., o svobodndm piistupu k informacfm, o poskynuti n6sledujicich
informaci/ zodpovEzeni otiaek, kterd se tykaji reklamniho zaiizeni um(stEndho na pozemku
parc. d. 268/l2v k.f. iestlice:

1)
2)

Kterf
Kterf

den bylo t6to stavbE vydino povolenf pro stavbu?
den toto povoleni vypr5i?

Odpov6d':
1) Obecni riiad iestlice nevyd6v6 stavebnf povoleni a neni ndm zndmo, ktery den bylo vyd6no
povolenf pro tuto stavbu. M[stnE piislu5ny stavebni riiad v dan6 vdci sfdlf na adrese:
Melantrichova 2000/38 ,251 Ol Ridany.
2) Neni n6m zndmo ani, kdy povolen( vyprSi.
Poudeni:

Dle $16a zdkona 10611999 Sb. lze podat proti vyiizeni Z6dosti o poskytnuti informace stiZnost.
(1) StiZnost na postup pii vyiizov6n( Z6dosti o informace (d6le jen "stiZnost") mriZe podat Ladatel,
a) ktery nesouhlasf s vyifzenim Z6dosti zprisobem uvedenjm v $ 6,
b) kterdmu po uplynutf lhtity podle $ 14 odst. 5 pism. d) nebo $ 14 odst. 7 nebyla poskytnuta
informace nebo piedloLena konedn6 licendni nabidka a nebylo vyd6no rozhodnuti o odmitnut(
Z6dosti,

c) kterdmu byla informace poskytnuta d6stednd,

anil bylo o zbytku Z6dosti vyd6no rozhodnuti

o

odmitnuti, nebo
d) kterj nesouhlasi s vy5i flhrady sdElen6 podle $ 17 odst. 3 nebo s vy5f odm6ny podle $ 14a odst.2,
poZadovanjmi v souvislosti s poskytov6nim informac(.
(2) StiZnost lze podat pisemnE nebo ristn6;je-li stiZnost pod6na ristn6 a nelze-li ji ihned vyiidit, sepf5e o
ni povinn;f subjekt pisemny zdznam.
(3) StfZnost se pod6v6 u povinn6ho subjektu, a to do 30 dnt ode dne
a) dorudeni sdEleni podle $ 6, $ 14 odst. 5 pism. c) nebo $ 17 odst. 3,
Bankovni spojenf (^n. rc324201/0100, vedeny u Komerdnf banky a.s.

b) uplynutf lhrity pro poskytnutf informace podle $ 14 odst. 5 pism. d) nebo $ 14 odst. 7.

(4) O stfZnosti rozhoduje nadiizeny orgdn.
(5) Povinny subjekt piedloZf stfZnost spolu se spisovlfm materidlem nadiizenemu org6nu do 7 dnri ode
dne, kdy mu stiZnost doSla, pokud v tdto lhtitd stiZnosti s6m zcela nevyhovi t(m, Ze poskytne
poZadovanou informaci nebo konednou licendnf nabfdku, nebo vydd rozhodnutf o odmitnutf Z6dosti.
(6) Nadiizeny org6n pii rozhodov6nf o st(Znosti podle odstavce I pism. a), b) nebo c) piezkoum6 postup
povinn6ho subjektu a rozhodne tak, Le
a) postup povinn6ho subjektu potvrdi,
b) povinndmu subjektu piik61,e, aby ve stanovend thritd, kter6 nesmi byt delSi nel. 15 dnri ode dne
dorudeni rozhodnutf nadifuendho org6nu, L,6dost vyiidil, piipadnE piedloZil Ladateli konednou
licendni nabidku, a neshled6-li d&vody pro odmitnutf Z6dosti v piipad6, kdy dostupnd informace o
pr6vnim a skutkovdm stavu nevyvol|vaji drivodnd pochybnosti, postupuje obdobnd podle $ 16 odst.
4, nebo

c) usnesenim vdc pievezme a informaci poskytne s6m nebo vydd rozhodnutf o odmitnuti Z6dosti;

tento postup nelze poui.it vridi orgdnrim fzemnfch samosprdvn;1ich celkri pii vykonu samostatn6
prisobnosti.
(7) Nadifzeny orgdn pii rozhodov6nf o stfZnosti podle odstavce 1 pfsm. d) piezkoum6 postup povinndho
subjektu a rozhodne tak, L.e
a) vf5i fhrady nebo odmEny potvrdi,
b) vj5i rihrady nebo odmEny sniLi; v pifpadE, kdy dostupnd informace o pr6vnfm a skutkovdm stavu
nevyvol6vaji dtivodn6 pochybnosti, postupuje obdobnd podle $ 16 odst. 4 vdty druhd s tim, Le
povinndmu subjektu piikairc poZadovanou informaci Ladateli poskytnout ve lhritd, kterS nesmf byt
del5i neZ l5 dnfr ode dne zaplaceni fhrady di odmdny.
(8) Nadifzeny org6n o stiZnosti rozhodne do 15 dnri ode dne, kdy mu byla piedloZena.
(9) Rozhodnuti podle odstavcfi 6 a 7 se oznamuje Ladateli a povinndmu subjektu. Proti rozhodnutf
vydandmu podle odstavcri 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li v5ak o rozhodnuti podle odstavce 6 pism. c),
nelze se odvolat pouze v piipadE, kdy rozhodl nadiizeny org6n urdeny podle $ 178 odst. 2 vEty
posledn( spr6vniho i6du nebo podle $ 20 odst. 5 tohoto zdkona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 pfsm. c),L,adatel mtZe ve smyslu odstavce I pfsm. a)
nebo c) postupovat obdobnd.
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