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Městys Frymbrurk
Od:
Datum:
Komu:
Předmět:

"Městys Frymbrurk" <info@fíymburk.info"
30. ledna 2018 9:28
Re: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Dobrý den, v odpovědi na Váš mail uvádíme:
l) Nový územní pIán je ve fázi návrhu pro společné jednánídle ust. § 50 stavebního zákona, kdy bylo zažádáno o
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánováni podle ust. § 50 odst. 7 zmíněného stavebního zákona.
2) Návrh ÚP pro společné jednání je vystaven na webových stránkách Městyse Frymburk. jiná verze zatím není
připravena. Pokyn s úpravami dokumentace dien ust. § 51 stavebního zákona bude vydán až po vydání stanoviska
nadřízeného orgánu územního plánování.
3) Předpoklad vydání nového územního plánu je k 31. červenci 2018, veřejné projednání dle ust. § 52 stavebního
zákona je reálné v průběhu května až června 2018.
4)

Dokladová část je uložena u pořizovatele, vzhledem k tomu, že proces pořízeni není ukončen, nebudeme jej
poskytovat externí osobě, protože spis není úplný a není žurnalizovaný. Nicméně respektujeme platnou judikaturu l
obyCejnou racionalitu při přeneseném výkonu státní správy a umožnime komukoliv nahlédnout do dokladové části v
prostorách Úřadu městyse Frymburk u p. tajemnika kdykoliv v úřední hodiny nebo po domluvě s nim i mimo ně, příp.

dělat si výpisky nebo kopie.
S pozdravem lng.Miroslav Flígr, tajemník Um Frymburk.
From:
Sent: Wednesday, january 24, 2018 2:32 PM
To: info@frymburk.infb
Cc: pďatdna@frymburk.info
subject: Žádost o poskytnuti informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Uřad mčstyse 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 pozdějších
předpisů

Vážení,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")
tímto žádám o:
· sdělení v jaké fázi se připravovaný návrh uvedeného úl7emního plánu (pHp. celé územně plánovací dokumentace)
nachází, a zdali již byly k tomuto tématu zveřejněny relevantní dokumenty na úřední desce městyse Frymburk nebo
jiným způsobem.
· poskytnutí kopií veškerých podkladů související 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 Ftymburského u)ravodaje (duben roku 2017) 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
přislušných listin s odkazem na lnfZ za přIstupnou (např. rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 28. 3.
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2008, č. j. 3 As 13/2007-75, publikovaný pod č. 2202/2011 Sb. NSS; ze dne 11. 8. 2009, č. j. 1 As 51/2009-106 a ze dne 21. 8.
2014, Č. j. 5A 47/2012 - 58).

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

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

Předem Vám děkuji za kladné vyřIzeni 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
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