MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

xxx

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

08. 10. 2021
MULB/04837/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 S/5

Městský úřad Lázně Bohdaneč obdržel dne 24. 9. 2021 rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu, č.j. KrÚ 70521/2021, ze dne 16. 09. 2021, kterým bylo
částečně zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Lázně Bohdaneč č.j. MULB/04029/2021/OSMRM/MBi, ze dne
19. 08. 2021 (v bodech 1 a 2 žádosti) a rozhodnutí Městského úřadu Lázně Bohdaneč č.j. MULB/04119/2021/OSMRM/MBi
ze dne 30. 8. 2021 (v bodě 5 žádosti), vydané na základě žádosti pana xxx, nar. xxx, trvale bytem xxx, xxx, ze dne
21. 06. 2021, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., a věc byla vrácena městskému úřadu k novému
projednání.
Městský úřad Lázně Bohdaneč jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) oznamuje pokračování řízení v uvedené věci a
současně vydává následující

s d ě l e n í:
k bodu č. 1 žádosti (poskytnutí elektronické kopie posledního rozhodnutí soudu)
Elektronickou kopii rozhodnutí krajského soudu z roku 2018 poskytuje povinný subjekt v souladu s § 6 InfZ odkazem na
zveřejněnou informaci na stránkách:
https://www.justice.cz/documents/43129/2562745/P%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+2+k+41+Si+22221.pdf/ca0ff0ba-f02a-49c6-9f4d-23711437030b.
K bodu č. 2 žádosti (poskytnutí elektronické kopie posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu)
- Kopii posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč adresovaného soudu zasíláme v anonymizované podobě
v příloze.
K bodu č 5 žádosti (poskytnutí elektronické kopie posledního dopisu MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi)
kopie posledních dopisů MÚ Lázně Bohdaneč bývalému tajemníkovi poskytuje povinný subjekt v souladu s § 6 InfZ
odkazem na zveřejněnou informaci.
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Jedná se o odpovědi na žádost o informace podle InfZ z roku 2017. Tyto odpovědi naleznete na stránkách:
https://lazne.bohdanec.cz/downloads/odpoved-2_148938860010_145.pdf
https://lazne.bohdanec.cz/downloads/odpoved-1_148938859583_634.pdf

„OTISK RAZÍTKA“

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Příloha:
Anonymizovaná kopie posledního dopisu adresovaného soudu.
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