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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Svoboda nad Úpou obdrželo dne 14.9.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž se domáháte
poskytnutí informací ohledně stavební činnosti (rozsáhlé zemní a stavební práce), která probíhá na
pozemku p.p.č. 133/3 k.ú. Maršov II a p.p.č. 129/1 k.ú. Maršov II. Nezastavěné území TTP a žádáte
tímto o informaci, zda o výše uvedené stavební činnosti je stavebním úřadem vedeno řízení. Pokud
ano, tak jaké a jaký je jeho předmět a kdy a kým byla o zahájení takového řízení podána žádost, a
pod jakou spisovou značkou je řízení vedeno. Dále pak zda v případě, že ve věci výše uvedené
stavební činnosti vydal stavební úřad opatření, rozhodnutí či uzavřel veřejnoprávní smlouvu dle
stavebního zákona, žádáte o poskytnutí – zaslání kopií daných aktů.
Na Vaši žádost sdělujeme následující:
Dle sdělení Městského úřadu Svoboda nad Úpou, hospodářsko – správní odboru jako příslušného stavební
úřadu Vám sděluji, že žádnou stavbu na pozemcích p. p. č. 133/3 a 129/1 v katastrálním území Maršov II
stavební úřad nepovolil, o žádné stavbě na těchto pozemcích nevede řízení.
Na základě podání Vaší společnosti
. ze dne 31. 8. 2020 o probíhající stavební
činnosti na pozemcích p. p. č. 133/3 a 129/1 v k.ú. Maršov II stavební úřad opatřením ze dne 14. 9. 2020
oznámil provedení kontrolní prohlídky staveb na obou pozemcích, která se uskuteční koncem září 2020.
Po provedení kontrolní prohlídky stavební úřad sdělí požadované informace o stavbách a o případných
řízeních společnosti
.
Z výše uvedených důvodů Vám tedy nemáme co zaslat (myšleno kopie aktů).
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce obce Bor (http://www.musvoboda.cz).
S pozdravem
za MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
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