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Odkaz na zveřejněnou informaci podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o svobodném přístupu k informacím“).

Dne 22. 10. 2020 byla Městskému úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí,
oddělení životního prostředí (dále jen „PS“), doručena žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti v bodě č. 2 je poskytnutí následující
informace:
-

žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého PS zjistil, že pozemky parc. č. 618/2 a 619/2
se nachází mimo záplavové území vodního toku Olešenka, který PS (podle MŽP i KÚKHK –
viz Příloha 1) již RNDr. Adolfu Sokolovi poskytl, popř. o poskytnutí čísla jednacího
dokumentu, ve kterém mi PS (podle MŽP i KÚKHK – viz Příloha 1) požadovaný dokument
poskytl.

Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím „pokud žádost směřuje
k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi
dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.
Požadovaný mapový podklad byl PS žadateli o poskytnutí informace poskytnut jako
příloha poskytnuté informace pod č.j.: PDMUD 2933/2020 (spisová značka: MUD 887/2020
OVŽP/TS), ze dne 30. 1. 2020. Tato poskytnutá informace je zveřejněna v elektronické podobě
na elektronické úřední desce PS: https://www.mestodobruska.cz, složka „Úřad“, v rubrice „Povinné
informace“, „Poskytnuté informace“, „ dokument ze dne 31. 1. 2020 s názvem Informace
k záplavovému území vodního toku Olešenka“, link zde:
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/povinne_informace/poskytnuteinformace_1
67.pdf&original=Poskytnut%C3%AD%20informace%20z%C3%A1plavov%C3%A9%20%C3%BAz
em%C3%AD%20Ole%C5%A1enka.pdf
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