Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Č.j.: PDMUD 12503/2016
Spisová značka: MUD 2423/2016 OVŽP/LL
Oprávněná úřední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 26.05.2016

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 15.05.2016 obdržel žádost
(zaev. pod č.j.: PDMUD 11603/2016 dne 16.05.2016) o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o následují:
1) Zaevidoval (a pod jakým č.j.) MěÚ Dobruška odvolání ve věci Rozhodnutí č. 05.16 ze dne
22.02.2016, které mu bylo zasláno elektronickou formou 11.3.16 a jehož převzetí MěÚ Dobruška
potvrdil 14.3.2016 ?
2) Seznámil MěÚ Dobruška Krajský úřad Královéhradeckého kraje se skutečností, že dne 11.3.2016
bylo podáno odvolání ve věci jeho Rozhodnutí č. 05.16 ? Pokud ano, pak který den a měsíc ?
3) Seznámil MěÚ Dobruška Obec Olešnice v Orlických horách se skutečností, že dne 11.3.2016 bylo
podáno odvolání ve věci jeho Rozhodnutí č. 05.16 ? Pokud ano, pak který den a měsíc ?
4) Sdělila Obec Olešnice v Orlických horách MěÚ Dobruška, že byly zahájeny práce na uvedení
nepovolené stavby do původního stavu, jak nařídil MěÚ Dobruška svým Rozhodnutím č. 05.16 ?
5) Pokud Obec Olešnice v O.h. oznámila MěÚ Dobruška, že byly zahájeny práce na uvedení
nepovolené stavby do původního stavu (přes podané odvolání) , žádám o poskytnutí kopie
dokumentu, kterým tak učinila.
6) Doložila relevantním způsobem Obec Olešnice MěÚ Dobruška, že celou nepovolenou stavbu
realizovala pouze na pozemku ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a ne na pozemních
soukromých vlastníků (např. paní Vodehnalové) ?
Tímto Vám požadované informace poskytujeme:

AD 1: Ano - dne 14.03.2016 byl email (ze dne 11.03.2016) zaevidován pod č.j.: PDMUD 6097/2016
AD 2: Ano - dne 12.04.2016 pod č.j.: PDMUD 8536/2016 (Postoupení rozhodnutí odvolacímu
správnímu orgánu) byl spis MUD 167/2016 OVŽP/LL vypraven (poštovní cestou) Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství jako příslušnému odvolacímu
orgánu (dále pouze KÚ). Dne 13.04.2016 byl spis doručen KÚ.
AD 3: Ano - dne 21.03.2016 pod č.j.. PDMUD 6664/2016 (Vyrozumění o podaném odvolání) bylo
vypraveno datovou zprávou. Dne 22.03.2016 bylo vyrozumění doručeno obci Olešnice v Orlických
horách.
AD 4: Ne

AD 5: Viz. AD 4
AD 6: Ne

S pozdravem

Lenka Lánská
referentka

(otisk razítka)
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