Městský úřad Planá
Odbor výstavby a územního plánování
n á měs tí S v o b o d y 1 , 3 4 8 1 5 Pl a n á
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

VUP/3148/2017/JT
3653/2017/VUP
Ján Trúchly
374 752 926

E-mail:
Datum:

truchly@muplana.cz
27.6.2017

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 6.6.2017 žádost o poskytnutí informace, kterou podala:
Maso Brejcha s.r.o., IČO 26342545, Brdlíkova 287, 150 00 Praha,
kterou zastupuje A-Z EKOLOGIE s.r.o., IČO 29109884, Rubešova 583, 326 00 Plzeň
Po správním orgánu se požaduje následující informace:
Dovolujeme si Vás oslovit za našeho klienta společnost Maso Brejcha s.r.o. v návaznosti na vydání
povolení provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. d zákona č. 201/2012
Sb,. O ochraně ovzduší. V rámci povolovacího řízení požaduje Krajský úřad Plzeňského kraje doložit
kolaudační rozhodnutí k objektu, který je předmětem řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že náš klient
nedokáže dohledat příslušné rozhodnutí, bychom Vás chtěli požádat, zda by bylo možné vyhledat
příslušné rozhodnutí na Vašem úřadě.
Dotčeným objektem je budova na stavební parcele s č. 861, k.ú. Planá u Mariánských Lázní
[721280]
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje a

informace se poskytne.
Po prověření dostupné projektové dokumentace k předmětnému objektu Vám v příloze zasíláme skeny
dohledaných dokumentů.
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
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Obdrží:
Žadatel (dodejky)
A-Z EKOLOGIE s.r.o., IDDS: zypv5h9
sídlo: Rubešova č.p. 583/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
zastoupení pro: Maso Brejcha s.r.o., Brdlíkova 287, 150 00 Praha

V příloze (na dalších stránkách) jsou skeny dvou dohledaných dokumentů.
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