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Litoměřice 10. 9. 2014
Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Litoměřice – odbor územního rozvoje jako úřad územního plánování
a pořizovatel Územního plánu Křešice obdržel skrze elektronické podání (email) dne 8. 9.
2014 žádost o poskytnutí informace dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zákon). Předmětem žádosti je požadavek
na poskytnutí :“ zápisu z veřejného projednávání o upraveném a posouzeném územním plánu
obce Křešice ze dne 03.09.2014.“ Předloženou žádost zdejší odbor posoudil z hlediska
uvedeného zákona a v souladu s příkazem tajemníka MěÚ č. 5/2014 (příkaz tajemníka) k ní
sděluje následující:
Dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím
elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud je zřízena a zveřejněna. Přestože
uvedená žádost nebyla podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, která je zřízena
a zveřejněna, nevznikl dle tohoto ustanovení důvod žádosti nevyhovět i na základě sdělení
z veřejného projednání, ve kterém pořizovatel možnost přímého zaslání uvedl.
V souladu s ustanovením § 17 zákona a dle příkazu tajemníka povinný subjekt bude
požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace před jejím vydáním žadateli dle sazebníku
úhrad. Vzhledem k tomu, že celková výše úhrady daná součtem jednotlivých nákladů
spojených s poskytnutím požadovaných informací v tomto případě nepřesáhne částku 100,Kč, poskytuje se informace bezplatně.
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že dle § 22 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vede
o průběhu veřejného projednávání písemný záznam, poskytujeme Vám tímto zmíněný záznam
jako přílohu tohoto sdělení.
V souladu s ustanovením § 5 zákona bude do 15 dnů od poskytnutí informace na Vaši žádost
informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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S pozdravem

Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí odboru územního rozvoje

Přílohy
Písemný záznam z veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu
Křešice.
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