Městský úřad Planá
Odbor výstavby a územního plánování
n áměs tí S vob od y 1, 348 15 Pl an á
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

VUP/3589/2017/JT
3735/2017/VUP
Ján Trúchly
374 752 926

E-mail:
Datum:

truchly@muplana.cz
3.7.2017

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
MěÚ Planá, Odbor výstavby a územního plánování, příslušný podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“), ve znění pozdějších změn,
obdržel dne 25.6.2017 žádost o poskytnutí informace, kterou podal:
, ……. anonymizováno
Po správním orgánu se požaduje následující informace:
Předmětem žádosti o poskytnutí informace je požadavek na nahlédnutí do spisu, vedeného pod spis.zn.:
VUP/4541/2013/Kr. Obsahem spisu je řízení o povolení odstranění tribuny u fotbalového hřiště, na
pozemku st.p.č. 454 v katastrálním území Chodová Planá, obec Chodová Planá.
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje a

informace se poskytne.
Žadateli bude umožněno nahlédnout do požadované dokumentace.
Poučení:
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") v souladu s §16a zákona o
informacích, může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b)
kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo
předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému byla
informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který
nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými
v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně
a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného
subjektu, a to do 30 dnů ode dne a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, b)
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán.

Ján Trúchly
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:
Sdělení nebude žadateli odesíláno v písemné formě, jelikož bylo rozhodnuto o poskytnutí informace.

