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VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/537/2020

ZE DNE: 6.8.2020

DATUM: 11.8.2020

Rozhodnutí

Obecní úřad Česká Kubice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném mění (dále jen ,,povinný
subjekt" a ,,InfZ"), obdržel dne 06.08.2020 rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Odbor kontroly, dozoru a stížností, č.j. PK-KDS/2641/20, sp. zn. ZN/684/KDS/20, kterým
bylo povinnému subjektu přikázáno, aby do lS-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí v rozsahu
bodů A., C. a D. vyřídil žádost o poskytnutí informace
bytem
e (dále jen ,,žadatel"), ze dne 30.06.2020.
Povinný subjekt rozhodl
takto:

Povinný subjekt vyřizuje žádost o informace pod písm. A. a uvádí žadateli, že Obecní úřad
Česká Kubice informoval odbor územního plánování a výstavby města Domažlice o záměru
vybudovat na louce - pozemku 1133/1 v k.ú. Česká Kubice parkoviště dne 6.9.2019.
Povinný subjekt vyřizuje žádost o informace pod písm. C. a uvádí žadateli, že v návaznosti na
§ 15 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 3 InfZ odmítá poskytnout informaci v rozsahu žádosti o
zaslání kopie faktury za pokácení náletových dřevin na louce - pozemek 1133/1 v k.ú. Česká
Kubice, nebot' povinný subjekt požadovanou informaci nemá.
Povinný subjekt vyřizuje žádost o informace pod písm. D. a uvádí žadateli, že v návaznosti na
§ 15 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 3 InfZ odmítá poskytnout informaci v rozsahu žádosti o
zaslání kopie faktury za práce na změnách kanalizačního řadu - stoky na louce - pozemek
1133/1 v k.ú. Česká Kubice provedené v prvním čtvrtletí roku 2019 společností Chodské
vodárny a kanalizace a.s.
Odůvodnění:
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K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu A. sděluje, že
žádost žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt má povinnost tuto
informaci poskytnout.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu C. sděluje, že
žádost žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt nemá povinnost tuto
informaci poskytnout. Požadovaná kopie faktury neexistuje, nebot' práce byly prováděny
zaměstnanci obce Česká Kubice a JSDH Česká Kubice.
K žádosti žadatele o poskytnutí informací dle InfZ povinný subjekt k bodu D. sděluje, že
žádost žadatele splňuje náležitosti vyžadované InfZ a povinný subjekt nemá povinnost tuto
informaci poskytnout. Požadovaná kopie faktury neexistuje, neboť' práce byly prováděny
zaměstnanci obce Česká Kubice a materiál použitý při této činnosti byl použit z dříve
opravovaných kanalizačních šachet.
PouČení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se
podává u podepsaného povinného subjektu a příslušný o rozhodnutí je Krajský úřad
Plzeňského kraje (§ 16 odst. 1 InfZ)

Radek Gerberg
Starosta obce

Vyřizuje: Lucie Bradoýá
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