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Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
dle zákona č. 106/1999 Slo.
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Obec Stříbrná Skalice obdržela dne 16.4.2018 podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím,. ve
znění pozdějších předpisů (dálejen lan), žádost l\.\
"
Jr
(
níž se žadatelka domáhá poskytnutí níže uvedených informací:
'

1)Kopii

1156/57

aktuálního územního plánu týkajícího se parcel p.č. 246/1, 246/2 v kú Hradové Střimelice
a p.č. 1153/14 a
v kú Stříbrná Skalice.

2)Architektonickou studii společnosti Veetee, s.r.o., která
se týká výstavby na výše zmíněných pozemcích vč. EIA ( tedy
posouzení vlivu výstavby na životní prostředí), pokud v současné době tato studie není k dispozici,
žádam o informaci
kjakému termínu k dispozici k nahlédnutí bude a termín, kdy se k ní bude možné
vyjádřit.
3)lnformaci o kolik se navýší maximálně počet zaměstnanců a to
jak z krátkodobého hlediska - výstavby pouze na výše
zmíněných parcelách, tak v budoucnu. ( mělo by být součástí EIA)
Dne 20420018 Obec Stříbrná Skalice1) zaslala územní
plán zájmové části, 2) a3) oznámila, že architektonickou
studií a informací o plánovaném počtu zaměstnanců
společností Veetee, s.r.o. nedisponuje a odkázala žadatelku na

uvedenou společnost.
Žadatelka podala stížnost ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje na neposkytnutí plné informace k bodu 2) a 3) dle
5 16a lan. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 063978/2018/KUSK, za použití
ustanoveníš 16a, odst.6 b) Obec Stříbrná Skalice jako povinný subjekt v uvedené věci rozhodla za použití 5 15,
odst.
1
lan, ve znění pozdějších předpisů takto:
Žádost o poskytnutí výšeuvedených informací
se částečně odmítá, protože Obec Stříbrná Skalice těmito dokumenty
nedisponuje, což vyplývá ze skutečnosti, že jako povinný subjekt nejsme stavebním úřadem.
i

Odůvodnění:
Žádosti lVi '.
Ur
ze dne 13.4.2018 o poskytnutí informací podle lan, mohlo být vyhověno
pouze částečně,
kdy byla žadatelce zaslána kopie zájmového územního
plánu. Ohledně dalších požadovaných informací však nemohlo
být vyhověno, protože Obec Stříbrná Skalice s
požadovanými dokumenty nedisponuje.
_
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Jelikož povinný subjekt nemá žádané informace k dispozici,
nemůže je žadateli poskytnout, proto bylo
15, odst, 1) lan rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.
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Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle 5 16 odst. í |an ve spojení s 583
odstí správního řádu odvolání. Odvolání se
podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Obce Stříbrná Skalice do 15 dnů ode dne doručení

vyhotovení tohoto rozhodnutí
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Rozdělovník: Městský úřad Říčany, odbor legislativní a právní, Mgr. Humlová
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