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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - odkaz na zveřejněnou informaci podle ustanovení § 6 odst. 1
zákona, ve věci „poskytnutí informace resp. kopie plné moci pro zajištění umístění a povolení stavby
na pozemku parc. č. 618/2 v k. ú. Olešnice v Orlických horách“.
Dne 29. 11. 2020 byla Městskému úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí,
oddělení životního prostředí (dále jen „PS“), doručena žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona. Předmětem žádosti je poskytnutí následující informace (citace včetně chyb):
-

kopie plné moci pro zajištění umístění a povolení stavby na pozemku p. č. 618/2
v katastrálním území Olešnice Orlických horách, ke kterému se PS kladně vyjádřil
v souhrnném vyjádření č. j. PDMUD 830/2019 OVŽP/DM; sp. zn.: MUD 246.6., t. j. plné
moci, o které se PS v č. j. PDMUD 830/2019 OVŽP/DM; sp. zn.: MUD 246.6. nikde
nezmiňuje.

Na základě obdržené žádosti, podáváme následující informaci - odkazujeme na zveřejněnou
informaci:
PS Vám požadovanou plnou moc (v anonymizované podobě) poskytl jako přílohu dokumentu
ze dne 21. 8. 2019, pod č.j.: PDMUD 23287/2019, spis. zn.: MUD 3525/2019 OM/SS. Tento
dokument včetně přílohy Vám byl fyzicky doručen dne 27. 8. 2019.
Dále PS sděluje, že na základě upozornění žadatele o informaci byl předmětný dokument
ze dne 21. 8. 2019 č.j.: PDMUD 23287/2019, spis. zn.: MUD 3525/2019 OM/SS, který byl
v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce PS: https://www.mestodobruska.cz,
složka „Úřad“, v rubrice „Povinné informace“, „Poskytnuté informace“, „dokument ze dne 21. 8. 2019
s názvem Informace k novostavbě rekreačního objektu s příslušenstvím v k.ú. Olešnice v Orlických
horách“, dodatečně doplněn o chybějící přílohu, tj. požadovanou plnou moc (v anonymizované
podobě), která je zároveň předmětem vaší výše uvedené žádosti o informaci. Požadovanou plnou moc
včetně předmětného dokumentu je tedy nyní možno shlédnout na následujícím linku:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinformace_2
08.pdf&original=skenov%C3%A1n%C3%AD0003.pdf.
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