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Sdělení k žádosti „o zaslání písemné informace dle zák. č. 106/1999 Sb.“ (o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění) – podklady ke stavebnímu/územnímu řízení, stavební povolení/územní řízení na komunikaci „horní“ části ul.
B. Němcové ve Vejprnicích

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy (MÚ Nýřany, OD), jako silniční správní úřad (SSÚ, silniční správní orgán-SSO) ve
správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP Nýřany), příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a 4 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (PK, ZPK), v platném znění, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zák.č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, obdržel dne 16.12.2020 resp. 4.1.2021 Vaše písemné
podání - žádost (elektronické podání, e-mail, bez elektronického podpisu) , ve smyslu ust. § 13 odst.1 cit. zák. č.106/1999
Sb.,
„o sdělení, kdy podklady na příslušný odbor (a jaký) dorazily a v jaké fázi se stavební/územní řízení nachází, a o zaslání
informace ohledně opravy/rekonstrukce neopravené části ul. Polní ve Vejprnicích, resp. stavebního povolení/územního
řízení.“

K požadovaným relevantním informacím zdejší SSO jako povinný subjekt, ve smyslu ust. §§ 4, 4a, 4b a 14, příp.16a cit.
zák. č. 106/1999 Sb., sděluje:
-

od e-mailové odpovědi ze dne 18.11.2020 v téže věci totožnému žadateli-podateli se podmínky/skutečnosti
nezměnily - ke dni vydání tohoto sdělení, uvedené „podklady“ zdejšímu správnímu orgánu nebyly doručeny
s ohledem na výše uvedené, příslušné řízení v předmětné věci tedy nemohlo být zahájeno.

Podle ust. §17 cit. zák. č.106/1999 Sb. je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu
v souladu s vnitřní směrnicí Města Nýřany - v daném případě se nepožaduje.

otisk úředního razítka

Pavla F r o ň k o v á
silniční správní orgán MÚ Nýřany

MÚ Nýřany, OD, tímto vyhověl žadateli v plném rozsahu uvedené žádosti.
Toto sdělení je rovněž záznamem ve smyslu vnitřní směrnice povinného subjektu pro účely ust. § 18 cit.zák. č.106/1999 Sb.

Vyvěšeno dne:

…………………………….

Sejmuto dne:

……………………………….

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně
způsobem umožňujícím dálkový přístup, minimálně po dobu 15 dnů na obou úředních deskách-ÚD, fyzická a elektronická;
následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)
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