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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 22. 04. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
Žádám tímto povinný subjekt o informace ohledně veškerých řízení o přestupku
v katastrálním území Maršov II , obec Svoboda nad Úpou a to v období od 1.1.2015
doposud.
V případě, že stavební úřad vedl v tomto období řízení o přestupku a vydal příslušná
rozhodnutí nebo opatření, prosím o zaslání kopií těchto řízení a rozhodnutí do datové
schránky.
Poviný subjekt - Městský úřad ve Svobodě nad Úpou požadované informace poskytl dne 28. 04.
2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od
poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
Na základě Vašeho dotazu Vám poskytujeme informace ohledně veškerých řízení o přestupku podle
stavebního zákona od 1.1.2015 doposud.
Jedná se o tato řízení:
1) Spis. zn. SVO/3420/2020-Pu, č.j. SVO/3649/2020 z 29.10.2020, rozhodnutí nabylo právní moci
dne 2.12.2020
2) Spis. zn. SVO/1883/2020-Pu, č.j. SVO//2563/2020 z 5.8.2020, č.j. SVO1309/2021, řízení nadále
probíhá
3) Spis. zn. SVO/1718/2021-Pu, č.j. SVO/1718/2021 z 26.4.2021, řízení zahájeno
Písemnosti pod bodem 2) Vám nezasíláme, protože se týkají Vaší osoby.
Písemnosti č.j. SVO/3649/2020 z 29.10.2020 a č.j. SVO/1718/2021 z 26.4.2021 Vám zasíláme v
anonymizované podobě v příloze.
S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 28. 04. 2021
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