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Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 3. 5. 2021 

 

Dne 3. 5. 2021 obdrželo Město Lázně Bělohrad (dále jen „povinný subjekt“) žádost dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
upřesněnou dne 25. 5. 2021, ve které se žadatel domáhal poskytnutí následujících informací 
souvisejících s čj. LB-1175/2021-STU-AZ: 

1) Korespondence, kterou bylo odvolacímu orgánu „sděleno a doloženo“ stanovisko STU 
v souvislosti s vyjádřením krajského úřadu KUKHK-25528/OP/2017 z 5. 11. 2018, 

2) Protokolu čj. LB-1735/2013 z 16. 5. 2013, 
3) Protokolu ze 7. 6. 2018, 
4) Vyjádření starosty (r. 2018) v souvislosti s vyjádřením krajského úřadu KUKHK-25528/OP/2017 

z 5. 11. 2018, 
5) Typové PD montovaného domu vypracované zhotovitelem. 
 
Povinný subjekt zaevidoval žádost pod sp. zn. LB-1769/2021-TAJ-DB, posoudil ji a konstatoval, 
že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ust. § 14 
InfZ. 

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor stavební Městského úřadu 
Lázně Bělohrad. 

Žadatel byl dne 27. 5. 2021 vyzván k úhradě nákladů v souvislosti s poskytováním informací, které jím 
byly dne 11. 6. 2021 uhrazeny. 

Povinný subjekt vyřídil žádost o informace dne 16. 6. 2021 a poskytl informace k bodům 1, 2, 3 a 4 
žádosti. 

Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 16. 6. 2021 odmítl poskytnutí informací požadovaných pod 
bodem 5 žádosti z důvodu pro jejich odmítnutí v souladu se zvláštním předpisem. 

Na základě odvolání žadatele krajský úřad dne 20. 7. 2021 rozhodnutí povinného subjektu zrušil 
a vrátil k novému projednání. 

Povinný subjekt v souvislosti s obsahem rozhodnutím krajského úřadu přehodnotil svůj právní názor 
a informace požadované pod bodem 5 žadateli dne 22. 7. 2021 poskytl. 


