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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 29. 09. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad Dobruška požádán o poskytnutí informace podle
zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Poskytnutí kopie dokumentu, na základě kterého PS v doplněném závazném stanovisku č.j.
PDMUD 27872/2019 ze dne 17.09.2021 uvedl další dotčený pozemek (oproti závaznému
stanovisku č. j. PDMUD 8280/2019 25.03.2019, kde uveden není), a to pozemek p.č. 619/2,
jak je uvedeno v rozhodnutí č. j. KUKHK-25648/UP/2021 (Há)“
Dne 18.8.2021 povinný subjekt svým rozhodnutím poskytnutí informace odmítl z důvodu toho, že jde
o dotaz směřující k vytváření nových informací. Na základě Vašeho odvolání do rozhodnutí
nadřízený správní orgán, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, svým rozhodnutím evidovaný pod
čj.: KUKHK-32440/UP/2021 ze dne 29.9.2021 rozhodnutí povinného subjektu zrušil a věc vrátil
k novému projednání
Povinný subjekt - Městský úřad Dobruška požadované informace poskytl dne 14. 10. 2021. V
souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:

Povinný subjekt Vám poskytuje anonymizovanou kopii požadovaného dokumentu. Plná moc,
jejíž kopii Vám opětovně poskytujeme, byla udělena pro kompletní zajištění stavby, pozemek
p.č. 619/2 je dotčeným pozemkem projektu.
S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 26. 10. 2021
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