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Vážený pan

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, v zákonem stanovených lhůtách o poskytnutí informací
Vážený pane,
Městský úřad Dobruška (dále jen povinný subjekt) obdržel dne 20. 02. 2020 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v
níž žádáte (citace):
o poskytnutí informací v následujícím rozsahu 1. žádám o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, kdy byl dokument
1508838_Příloha č1.pdf vytvořen
2. žádám o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, kdy byl dokument
1508880_Příloha č2.pdf vytvořen
3. žádám o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, kým byl dokument
1508838_Příloha č1.pdf vytvořen
4. žádám o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého je zřejmé, kým byl dokument
1508880_Příloha č2.pdf vytvořen
5. vzhledem ke sdělení povinného subjektu (resp. Ing. Ešpandra) v č. j. PDMUD 2243/2020 z
27.1.2020, že informace poskytnuté v č. j. PDMUD 4820/2020 ze dne 14.02.2020 nemá, žádám
o poskytnutí kopie dokumentu ze kterého PS zjistil, že na pozemku parc. č. 3217 se vyskytuje
chřástal polní, jak PS uvedl na str. 132 dokumentu ÚZEMNÍ PLÁN OLEŠNICE V ORLICKÝCH
HORÁCH TEXTOVÁ ČÁST ze srpna 2019
6. vzhledem ke skutečnosti, že na hranici výskytu chřástala (viz modrá linie v Příloha 2 této
žádosti) není patrné žádné přírodní rozhraní, žádám o poskytnutí informace, jaké kritérium je
příčinou vymezení hranice výskytu chřástala polního na pozemku p. č. 3216.
Poskytnutá informace k výše uvedeným žádostem:
Povinný subjekt Vám poskytuje tyto informace:

k bodu 1.
povinný subjekt požadovaný dokument nemá. Dokument „Příloha č1.pdf“ byl vytvořen
povinným subjektem jako grafický výstup z dat Územně analytických podkladů (dále jen
ÚAP), uložený do grafického souboru ve tvaru PDF. Tento soubor je nedílnou součástí
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen poskytnutí informace dle InfZ), ze dne 14.2.2020,
evidovaného pod č.j. PDMUD 4820/2020.
k bodu 2.
povinný subjekt požadovaný dokument nemá. Dokument „Příloha č1.pdf“ byl vytvořen
povinným subjektem jako grafický výstup z dat ÚAP, uložený do grafického souboru ve tvaru
PDF. Tento soubor je nedílnou součástí poskytnutí informace dle InfZ, ze dne 14.2.2020,
evidovaného pod č.j. PDMUD 4820/2020.
k bodu 3.
povinný subjekt požadovaný dokument nemá. Dokument „Příloha č1.pdf“ byl vytvořen
povinným subjektem jako grafický výstup z dat ÚAP, uložený do grafického souboru ve tvaru
PDF. Tento soubor je nedílnou součástí poskytnutí informace dle InfZ, ze dne 14.2.2020,
evidovaného pod č.j. PDMUD 4820/2020.
k bodu 4.
povinný subjekt požadovaný dokument nemá. Dokument „Příloha č1.pdf“ byl vytvořen
povinným subjektem jako grafický výstup z dat ÚAP, uložený do grafického souboru ve tvaru
PDF. Tento soubor je nedílnou součástí poskytnutí informace dle InfZ, ze dne 14.2.2020,
evidovaného pod č.j. PDMUD 4820/2020.
k bodu 5.
povinný subjekt ve svém vyjádření, evidovaném pod č.j. PDMUD 2243/2020, neuvádí že údaje
poskytnuté v poskytnutí informace, evidovaném pod č.j. PDMUD 4820/2020, nemá. Uvádí, že
jsou uvedeny v ÚAP, v digitální formě které mu poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky (dále jen AOPK ČR). Výskyt chřástala polního povinný subjekt zjistil z výše
uvedených ÚAP.
k bodu 6.
hranici výskytu chřástala stanovila AOPK ČR v předaných datech pro ÚAP. Informaci, jaké
kritérium je příčinou vymezení hranice výskytu chřástala polního na pozemku p.č. 3216 nemá
povinný subjekt k dispozici, proto nemůže tuto informaci poskytnout.
Ke všem bodům Vaší žádosti vydáváme rozhodnutí.

Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města
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