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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 26. 02. 2020 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 04.03.2019 Vám byl poskytnut odkaz na zveřejněnou informace k bodům 1 a 3 žádosti.
Na základě Vaší stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace doručené dne
05.03.2020, povinný subjekt předal vyřízení stížnosti nadřízenému správnímu orgánu,
Krajskému úřadu Královehradeckého kraje. Ten, jako odvolací orgán, svým rozhodnutím ze
dne 23.03.2020 přikázal vyřízení žádosti v bodu 3.
Ve výše uvedeném bodu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace:
3. Jaká instituce a pod jakým číslem jednacím vypracovala dokumenty, jejichž kopie PS poskytl
jako 1508838_Příloha č1. pdf a 1508838_Příloha č2 k č. j. PDMUD 4820/2020?
K výše uvedenému žádosti Vám povinný subjekt Vám poskytuje tuto informaci:
dokumenty 1508838_Příloha č.1.pdf a 1508838_Příloha č.2.pdf jsou přílohami Poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedené pod stejným jednacím číslem PDMUD
4820/2020. Tyto dokumenty jsou tištěným výstupem z datových údajů územně analytických
podkladů, které poskytla, v digitální podobě, Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, dne 05.04.2013, v příloze dopisu, povinným subjektem evidovaném pod číslem
jednacím PDMUD7915/2013 (Příloha č.1 – Poskytnutí údajů). Tiskový výstup z datových
údajů územně analytických podkladů ve formě souborů 1508838_Příloha č.1.pdf a
1508838_Příloha č.2.pdf provedl povinný subjekt.
Ing. Ivan Ešpandr
vedoucí odboru rozvoje města
Přílohy:
Příloha č. 1 - Poskytnutí údajů
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