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MěStYS Frymbrurk
Od:
Datum:
Komu:
Kopie:
Předmět:

24. ledna 2018 14:32
"info@fíymburk.infô>
<podatdna@jíyrnburk.info"
Žádost o poskytnutí infonnací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Úřad městyse Frymburk
Náměstí 78
382 79 Frymburk

v Českých Budějovicích 24.1.2018
Věc:

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdčjších
předpisů

Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")
tímto žádám o:
· sdělení v jaké fázi se připravovaný návrh uvedeného územního plánu (příp. celé územně plánovací dokumentace)
nachází, a Mali již byly k tomuto tématu zveřejněny relevantní dokumenty na úřední desce městyse Frymburk nebo
jiným způsobem.
· poskytnutí kopií veškerých podkladů souvĹsejÍcÍ s připravovaným návrhem územního plánu městyse Frymburk, zejména
pak poskytnutí kopie samotného aktuálního konceptu či návrhu nového územního plánu městyse Frymburk
(samoZřejmě vyjma těch částí, u kterých to není např. s ohledem na autorskoprávní ochranu možné),
Ze Frymburského zpravodaje (duben roku 201 7) vyplývá, Že zmíněná územně plánovací dokumentace by měla být dokončena
do konce roku 2017. Ve stejném zdroji je rovněž uvedeno, že v uvedeném období věc byla ve fázi před vyhlášením veřejného
projednání návrhu územního plánu.

V souvislosti s touto žádostí odkazuji na relevantní judikaturu správních soudů, která považuje žádost o zaslání kopií
příslušných listin s odkazem na InfZ za přístupnou (např. rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 28. 3.
2008, č. j. 3 As 13/2007-75, publikovaný pod č. 2202/2011 Sb. NSS; ze dne 11. 8. 2009, č. j. l As 51/2009-106 a 7ě dne 21. 8.
2014, Č. j. SA 47/2012 - 58).

Uvedené zašlete prosím, pokud možno, na mou níže uvedenou adresu elektronické pošty, příp. jinou formu (např. zaslání či
předání elektronických kopií na datovém nosiči).

Jsem samozřejmě připraven k úhradě nákladů spojených s pořízení kopií, příp. opatřením technických nosičů dat a s odesláním
poskytnutých informací; děkuji za vyrozumění o výši této úhrady předem, a to prostřednictvím níže uvedené elektronické
adresy či telefonu. Dále uvádím, že je mi známo, že InfZ se nevztahuje na informace ve smyslu ust. § 2 odst. 3 InfZ.
V případě, že mezi mnou požadovanými informacemi takové informace nacházejí, očekávám, Že taková skuteČnost není na
újmu poskytnutí ostatních požadovaných informací v rozsahu souladném s ustanoveními IhfZ a dalšími právními předpisy.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení této žádosti a prosím o zaslání odpovědi či jakékoli další korespondence, včetně kopií
shora uvedeného na níže uvedenou adresu elektronické pošty. Pro případ zaslání kopií shora uvedeného v listinné podobě,
prosím o jejich zaslání na níže uvedenou adresu mého bydliště, příp. o informaci možnosti jejich osobního převzetí.
S úctou

30.1.2018

bStránka 2 z 2

30.1.2018

