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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí od Vás dne 19.03.2015 obdržel žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Jedná se o následující:
1. Žádám o poskytnutí informace, kdo za Obec Olešnice v O.h. podepsal podnět, který stavební
úřad obdržel 6.12.2012 ?
2. Žádám o poskytnutí informace, kdo za Obec Olešnice v O.h. podepsal oznámení (5.2.13), že
žádné takové povolení Obec Olešnice v O.h. nemá?
3. Objednal stavební úřad MÚ Dobruška vytyčení hranic, kterého se zúčastnil dne 21.2.2013
spolu se zástupcem Obce Olešnice v O.h.(vytyčovatel ing. Miloš Tůma)?
4. Platil stavební úřad MÚ Dobruška za vytyčení hranic, kterého se zúčastnil dne 21.2.2013
spolu se zástupcem Obce Olešnice v O.h. Mgr.E.Skalickou (vytyčovatel ing. Miloš Tůma)?
Tímto Vám požadované informace poskytujeme:
Ad 1: Starostka obce Olešnice v Orlických horách Mgr. Eva Skalická a majitel pozemku parc. č.
618/2 (trvalý travní porost) v kat. území Olešnice v Orlických horách.
Ad 2: Starostka obce Olešnice v Orlických horách Mgr. Eva Skalická.
Ad 3: Ne.
Ad 4: Ne.
Dále Vás upozorňujeme, že v oznámení č.j.: PDMUD 3002/2015, o zahájení správního řízení
o odstranění stavby a pozvání k ústnímu jednání ze dne 06.02.2015 jste byl informován o možnosti se
vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, ve
smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby
vydání rozhodnutí ve věci.
S pozdravem

Bc. Bohuslava Tupcová, DiS.
vedoucí odboru

