Městský úřad PIaná

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Svobody l, 348 15 Planá
Naše čj.:
Vyřizuje:
email:
tel.:
fáx:

5539/2016/02NUP
Majerová
majerova@muplana.cz
374752925
374752929

Datum:

26,10.2016

Žádost o informaci
Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad příslušný podle § 2
odst. l zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen ,,zákon o přístupu
k informacím"), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 17.10.2016 žádost od:
bytem

(dále jen .,žadatel")

o poskytnutí informace:
,,Jako účastník řízení sp.zn. vUP/383/2015/Ma žádám. o poskytnutí informace o tom. zda bylo
vedeno kolaudační řízení k vydanému dodatečnému povolení stavby, v případě že ano, kdy bylo
vydál1o kolaudační rozhodnutí, pod jakým čj. a kdy toto rozhodnuti nabylo právní moci."
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst.5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím
vyhovuje a informace se poskytne.

K vydanému dodatečnému povolení stavby čj. 1758/2015/38/VUP-DOD5746 ze dne 21.63016,
které nabylo právní moci dne 22.8.2016, bylo stavebním úřadem potvrzeno ,,Oznámení o uŽívání
stavby" pod čj. 4701ň0I6/05NUP-TU6086 s právem užívat stavbu ode dne 26.9.2016.
Poučeni:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") v souladu s §16a úkona
o informacích, niůže podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízeníin 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 roLhodnutí o odmítnutí žádosti,
C) kterému byla informace poskytnuta částečně. aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnuti' 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 informaci.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně: je-ii stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ni
povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdčlení podle § 6. § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynuti lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
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