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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 25.1.2021 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete:
1. poskytnutí kopie plné moci, na základě které byl žadatel XXX XXX zastoupen XXX XXX,
jak je uvedeno v č. j. PDMUD 7/2013; sp. zn. MUD 3/2013 OVŽP/DD ze dne 2.1.2013.
2. poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, kdy byla žádost XXX XXX (na základě
které bylo vydáno rozhodnutí č. j. PDMUD 23800/2012, spis. zn. MUD 4634/2012
OVŽP/DD), spolu s plnou mocí udělenou XXX XXX, doručena Městskému úřadu Dobruška.
3. poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého je zřejmé, pod jakým číslem jednacím byla žádost
XXX XXX (na základě které bylo vydáno rozhodnutí č. j. PDMUD 23800/2012, spis. zn.
MUD 4634/2012 OVŽP/DD), spolu s plnou mocí udělenou XXX XXX, zaevidována
Městským úřadem Dobruška.
Poskytnuté informace:
Ad 1. kopie plné moci
Ad 2. kopie dokumentu „Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY“; příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. –
strana č. 1
Ad 3. kopie dokumentu „Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY“; příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. –
strana č. 1 a strana č. 2
K informaci o Vámi zvoleném způsobu doručení písemnosti na zasílací adresu XXX uvádíme, že
primárním způsobem doručení písemnosti správním orgánem dle ust. § 19 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád, ve znění pozdějších předpisů je doručení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky.

S pozdravem

Dana Dušánková, DiS.
oprávněná úřední osoba

