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oznámení o zahájení řízení'pdf

Vážená paníGeletová, Vážený pane Geleto,

dovolte mi, abych Vám z poVěřenístaÍosty města Klecany lva Kurhajce odpověděl na stížnost na
neposkytnutí informa.e ve smyslu 2ákona č. 106/ 1999 sb', o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozděiších předpisů.
Nejprve bych se rád omlUVil za neposk!,tnutí infoímacé dle zák. 1061 1999 sb' V 2ákonné lhůtě, ke kterému
došlo pochybením stavebního úřadu Klecany. K tomuto pochybení došlo nedopatřením, dle sdělení
stavebniho úřadu byla odpověd'na žádost o poskytnutí iníoÍmace dte zák. č. 106 odeslána prostřednictvím
České pošty obyčejnou zásilkotr'

Doplnění odpovědi na žádost o informaci:

Žádost o podániinformace dle Žák' č' 10611999 sb. bylá Městskému úřadu V Klecanech doručena dne 16.
3- 2016' odpověd'byla vypracována referentem stavebního úřadu lng. Janem Mojžíšem dne29.3.2016,
prokazátelně Však byla odeslána elektronicky místostarostou Danielem DVořákem ihned po Vašíurgenci
dne 18. 4' 2016, zákonná lhůta tedy dodržena nebyla.

Řízení o odstranění stavby bylo zahájeno dne 16. 3. 2o16 pod spis ' zn' 72alsÚ/201'6 a č' j' 7743/2016.
Jedná se o odstraněnístavby - nepovolené opěrné stěny a terénních úprav u rekreačního objektu č'e. 395,
Zdiby - Brnky, na pozemku parc' č. 48/26, k. ú. Brnky, jejímž vlastníkem je l

lste Účastníky řízení {Viz příloha _ oznámení o zahájení řízení), ústníjednání bylo provedeno dne 6' 4.
201'6' Dne 24.3' 2oL6 byla stavebnímu úřadu V Klecanech doručena Vaše žádost o změnu termínu ústního
jednání' V tento den Však již byla účastníkům oznámenío konání Ústního jednání rozeslána a nebylo možno
termín jednánízménit. K Vašim písemným námitkám, doručeným stavebnímu úřadu V Klecanech dne 10.
2' 2016, bylo příhlédnuto a jsou součá5tí5pisu.

s pozdravem Daniel DVořák,
místostarosta

Bc' Daniel DVořák
mistostarosta
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