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Žadatel :

Věc : Urgence žádosti o poskj'tnutí informací ze dne 26.7.2021 zn. 1382/21/OUJ
Doblý den,
Dne 26.7.2021 jsem zaslal žádost o poskytnutí informací zn. 1382/21/OUJ. Dne 30.7.2021 jsem obdržel výzvu
k upřesnění, na kterou jsem obratem odpověděl. Od toho termínu běží zákonná lhůta na poskytnutí informací 15
dnů dle § 14 zákona. Tato lhůta je k dnešnímu dni o 12 dnů překročena. Zároveň jsem dne 23.7. 2021 (obratem po
vyčíslení nákladů) uhradil požadoYané náklady související s poskytnutím požadovaných informací.
Bohužel jsem do dnešního dne požadované informace neobdržel. Žádám tímto o jejich urgentní zaslání.

Děkuji, s pozdravem,

OBECNÍ ÚŘAD JIRNY

OBECNÍ ÚŘAD JIRNY
Brandýská 9
250 90 JIRNY

Váš dopis znaČky/ze dne

Naše značka

1665/21/OUJ

Vyřizuje

t

Jirny dne

30.8.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle Z.Č. 106/1999 Sb. - Stavební uzávěra

Vážený pane,

na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., Vám sdělujeme
odpovědi na Vámi zaslané dotazy:
1)250
2) Neevidujeme. výjimka je vydávána zastupitelstvem obce na stavbu v souladu s územním
plánem a případným územním rozhodnutím. Zastupitelstvo nemá povinnost vydat výjimku ze
stavební uzávěry. Pokud byla výjimka zamítnuta, stavebníkovi byla projektová dokumentace
vrácena k přepracování v souladu s uvedeným výše. Počet zamítnutých žádostí o výjimku nelze
stanovit, protože se jedná vždy o individuálni jednání se stavebníkem.
3)Ne
4) Ano, pokud stavba neodpovídá územnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí na lokalitu. Počet
neevidujeme, vždy bylo stavebníkovi vráceno k přepracování a zdůvodněno, viz bod 2)
5) Vždy je vydávána výjimka sloučená, není rozděleno na Č.1/2017 a 2/2017.
6) Neevidujeme - viz. bod 2)
7) Ne
8) Ano, viz. bod 6)
S pozdravem
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