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počErllsrůpŘit oH:
Sdéleníkžádosti ,,o poskvtnutí informace tlle z,tík. č. 106/1999 Sb," o svobodném nřístupu k informacím, v vlatném
znění
Městshý úřad Nýřarry, odbor doprarry (A4Ú Nýřany, OD), jako silrriční správní úřad (.S.9{i ,gilničnísprál,ní orgán-SSO) ve
správním obvodu obecnílro úřadu obce s rozšířenou působností(ORP Nýřany), příslušný podle ust, § 40 odst. I a 4 zákona
č. 1311997 Sb. o pozemních komunikacích (PK, ZPl{1, v platném znéní,a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zák.ě.
10611999 Sb. o svobodrlérn přístupu k infornlacínl, v platném znění, obdržel dne i 1 .6.2019 Vaše písemnépodání - žádost
Qlroslřednictllínt poslEíol,atele sl,užeb Česká pošta, elekt1,onické podání datoýoll schránkou, s přílohou Plná moc), ve
smyslu ust. § l3 odst,1 cit. zák. č.l06/l999 Sb.,
*Rekonstrukce křiž,ovutky a
,,o poskytnutí informace týkujícíse akce

ulic Třemošenskd, Ledeckú tt Pod HŮrkou* (pro
kterou je vydúno územnírozhoďnutí čj, MUTE-764/20l7/STO/HSb), a to zdtt již probíhci řízenío uděIení stavebnílto
povolení, případně v jaké je řízenío udělení stovebního povolenííázi, či zdajiž byla ze strany zadavatele poddnu žddost o
udělení stavebního povolení k výše uvédené akci."

K požadovaným t,elevantním informacím zdejšíSSO
zák. č.10611999 Sb., sděluje:

-

1ut

o pJuinnY subjekt, ve stnyslu ust, §§ 4, 4a,4b a14, příp,l6a cit.

řízení o povolerrí shóra uvedené stavby/akce: ,.Rekonstrukce křižotlatly a ulic Třemošenská, Ledecká a Pod
Hůrkou",jižprobíhá (potlo:načenínt:,,Třemošná,Záluží-rekonstrukcekřižoyaí]c}lII/I80aIII/]808yulicích

Třemošenská, Ledecká a Pod Llůrkott")
v přednrětné věci ze strany zadavaíele byla dne 26.4.2019 žádost podána; řízení o žádosti je zahájeno v souladu
s ust. § 44 zák. ě. 50012004 Sb. správní řád, v platnérrr zrrětrí 1S'iŘ) dnem, kdy žádost došla věcně a rrrístně
příslušnémusprávnímu orgántt
oznámení o zahájení předmětného řízení bylo vydáno zdejším správnírrr orgánem ze dne 16.7. resp. vypraveno
dne 17,7,2019.

Podle ust, §l7 cit. zák. č.10611999 Sb, je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu
v souladu s vnitřní srněrnicí Města Nýřany - v danérn případě se nepožaduje.

pavlaFroňková
ol

isk úř,edního razííka

tvtÚ N;lrany, OD, tínrto vyhověl žadateli v plnétn t,ozsahu uvedené žádosti,

silničnísprávní orgán MÚ Nýřany

Toto sdělení je rovněž zťvnamem ve smyslu vnitřní smělnice povinného subjektu pro účelyust. § 18 cit.zák. č,106/l999 Sb.

