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Sdělení o poskytnutí informace
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“), obdržel dne 18. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí veškerých již vydaných stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí,
kolaudačních souhlasů, rozhodnutí o předčasném užívání, rozhodnutí o zkušebním provozu a vyjádření ke všem
stavebním objektům stavby „D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové“, související stavby „R 35 Sedlice – Opatovice, MÚK
Sedlice“ a provizorní komunikace „PR 35 – provizorní napojení přes R 35 na II/333“ a to v elektronické podobě na
adresy:
petra.nevarilova@ibrconsulting.cz
karel.pupik@ibrconsulting.cz.
Jelikož vyhledávání nebylo úplně jednoduché, byly jste informováni jak telefonicky, tak mailem dne 29. 7. 2019, že
informace budou poskytnuty později. Kolegyně dohledala v archivu vše co so týkalo vašich požadavků.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám poskytujeme dokumenty – viz. přílohy.
Městský úřad Lázně Bohdaneč sděluje, že byl nucen podle § 8 a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnutím ze dne 4. 9. 2019, č.j. MULB/04691/2019/OSMRM/MBi žádost o informace ze dne
18. 7. 2019 v části odmítnout. Důvodem odmítnutí je skutečnost, že požadované dokumenty obsahují osobní údaje
chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů – konkrétně podpisy fyzických osob, proto v dokumentech, které jsou poskytovány na základě předmětné
žádosti, byly v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona
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č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„OTISK RAZÍTKA“

Jan Brožek
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D11_KR_polni_cesta_a
D11_KR_prelozka_VTL_plynovodu_a
D11_R_rekultivace_a
D11_US_prelozka_kabelu_DKO_a
D35_UR_oploceni_a
R35_KS_prelozka_STL_plynovodu_a
R35_KS_pripojkaNN_pro_DUN_a
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