MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24

K č. j. SVO/2555/2018
Ve Svobodě nad Úpou, 26. září 2018
Záznam o postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací
podle § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 InfZ

Dne 24. září 2008 byla na Městský úřad Svoboda nad Úpou doručena písemná žádost
č.j. SVO/2555/2018 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) od společnosti HAVEL
& PARTNERS s.r.o. o poskytnutí:
1) prosté kopie rozhodnutí stavebního úřadu Města ze dne 29.12.2006, č.j. HS-434/06/03Hů, zmiňované v čl. I odst. 2 písm. c), kterým došlo mimo jiné ke změně stavebníka
z Města na společnost GENOVA („Rozhodnutí“)
2) prosté kopie žádosti o vydání Rozhodnutí včetně všech jejích příloh („Žádost“)
3) kopie právního titulu, na základě které společnost GENOVA realizovala výstavbu domů
v návaznosti na Rozhodnutí na Nemovitostech, ledaže tato skutečnost vyplývá
z podkladů doručených k Žádosti
4) schválení změny stavebníka dle Rozhodnutí za strany orgánů Města.
Informace byly společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o. neprodleně vyhledány a
zaslány dne 26.9.2018 na kontaktní email uvedený v žádosti. Převzetí informace bylo emailem
potvrzeno obratem dne 26.9.2018.
Byla zaslány následující písemnosti:
1) Rozhodnutí č.j. HS-434/06/03-Hů ze dne 29.12.2006
2) Žádost o stavební povolení, resp. o vydání Rozhodnutí ze dne 29.12.2006
3) Právní titul – Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi městem Svoboda nad Úpou a
společností GENOVA spol. s r.o. ze dne 21.3.2006
4) Schválení změny stavebníka v orgánech města – Zápis z 23. veřejného zasedání ZM
Svoboda nad Úpou ze dne 22.12.2005 (tento zápis je pořízen tiskem z PC
z wordového dokumentu, originál zápisu s podpisy je uložen v Okresním archivu
v Trutnově v rámci skartačního řízení byl předán v roce 2018, takže v případě potřeby
si jej vyžádejte v kopii od Okresního archivu v Trutnově, kontakty zde: http://sokatu.mstu.cz/
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