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Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 16. 11. 2018 jsem učinil podání, ve kterém jsem vás podle zákona o svobodném
přístupu k informacím žádal o sděleni následujících informací, cit.:

- Zda vedl Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Ústí na Or//c/ (dále jen ,,SÚ")
v rámci své působnosti ř/zen/ ve věci stavby přístřešku či pergo/ý na .pozemcích
p.č. 491/65 a 491/66 v katastrálním území Ústi nad Or//c/ (775274). Pokud SÚ vedl
v této věci řlzenl, sdělte prosím, o jaké řlzenl se jednalo, a jakým úkonem bylo
zahájeno a kdy, jakYm úkonem a s jakým výsledkem bV/o ukončeno.

- Žádám rovněž o sděleni, kdo byl účastníkem uvedeného ř/zenl.

V zákonné lhůtě mi byla poté doručena Vaše odpověď' ze dne 28. 11. 2018, evidovaná pod
čj. MUUO/36952/2018/SÚ/Ma, kde se uvádí, že Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad
Orlicí sdělením ze dne 6. 4. 2018 odsouhlasil stavbu "pergoly u bytového domu č.p. 1545
(pozn.: zde se nejspíše jedná o písařskou chybu a mělo být uvedeno č.p. 1575) o velikosti
6x3,8m zastřešené pultovou střechou" na pozemcích 491/65 a 491/66 v katastrálním území
Ústí nad Orlicí.

K Vaší odpovědi uvádím, že se mi nedostalo úplné odpovědi na mou žádost, a to konkrétně
na otázky a) o jaké řízení se jednalo, b) kdy a jakým úkonem bylo zahájeno a c) kdo byl
účastníkem uvedeného řízení.

Protože se mi z Vaší strany nedostalo úplné odpovědi na mou žádost" o informace a
informace mi byla poskytnuta pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí
o odmítnuti, podávám tímto stížnost na postup při vyřizováni žádosti o informace podle § 16a
odst. 1 písm. C) zákona o svobodném přístupu k informacím.
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Oprávněná úř. osoba: Petr Marčík
Tel: 465 514 239, mob. 777 736 338
E-mail: marcik@muuo.cz
Datum: 27. prosince 2018
Místo: Ústinad Orlicí

Ke stížnosti na postup při vyřizováni žádosti o informace podle § 16a zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na podatelnu Městského úřadu dne
21.12.2018 ve věci ,,stavba přístřešku či pergoly na pozemku poz. p. č. 491/65 a poz. p. č. 491/66
v katastrálním území Ústi nad Orlicŕ' - u bytového domu Č. p. 1575 - č. p. 1576 v Ústínad OrlicIVám sděluji
tyto informace.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí nevedl žádné řIzenI ve věci povoleni stavby přístřešku či
pergoly u bytového domu č. p, 1575 v Ústí nad Orlici. Z uvedeného vyplývá, že řIzenI nebylo zahájeno, ani
ukončeno, tudíž nemohl být stanoven okruh účastníků.

Stavební úřad znovu sděluje, že stavbu ,,pergoly u bytového domu č. p. 1575 o velikosti 6 m x 3,8 m
zastřešené pultovou střechou" na pozemcích poz. p. č. 491/65 a poz. p. Č. 491/66 v katastrálním území
Ústí nad Orhcí povolil opatřením (sdělením) ze dne 6, dubna 2018.

Závěrem se omlouvám za neúplnou informaci uvedenou v dopise ze dne 28.11.2018 pod
Č. j.: MUUO/36952/2018/SÚ/Ma.
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