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Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím ke stavbám na pozemcích
parc. č. st. 6 a parc.č. 173/2 v k.ú. Přeštice
Frank Bold Advokáti, s.r.o., Údolní č.p. 567/33, Brno-město, 602 00 Brno 2 (dále jen "žadatel")
podal dne 12.8.2019 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) u Městského úřadu Přeštice, odboru výstavby
a územního plánování, jako stavebního úřadu příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve které pod bodem 1. žádá od stavebního úřadu jako povinného subjektu ve smyslu §
2 odst. 1 InfZ sdělení na základě jakých veřejnoprávních rozhodnutí byly postaveny a užívány stavby
nacházející se na pozemcích parc. č. st. 6 a parc.č. 173/2 v k.ú. Přeštice.
K této části žádosti stavební úřad Přeštice sděluje:
1) v dokladech dostupných stavebnímu úřadu v centrální spisovně zdejšího úřadu není založen
doklad, na základě kterého byl postaven a užíván rodinný dům včetně hospodářských budov na
pozemku parc. č. st. 6 v k. ú. Přeštice postavený kolem roku 1800, který je nemovitou kulturní
památkou
2) v dokladech dostupných stavebnímu úřadu v centrální spisovně zdejšího úřadu je založeno
rozhodnutí MěNV, komise výstavby z roku 1983 o povolení k nakládání s vodami a ke zřízení
studny na pozemku parc. č. st. 6 v k.ú. Přeštice
Jelikož se jedná o zvláštní způsob vyřízení žádosti dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, kdy podstatou
poskytované informace pod bodem 1) je sdělení o neexistenci vyžádané informace (o neexistenci
požadovaného dokumentu). Protože se nejedná o odmítnutí žádosti (žádost je věcně vyřízena, nedochází
k jejímu odmítnutí), nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti podle § 15 InfZ.
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