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Poskytnuti informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ")
a sdělení o odloženi části žádosti o poskytnuti informace podle ust. § 14 odst. 5
písm. C) lnfZ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí obdržel dne 13. 6. 2019 žádost podle
lnfZ o poskytnutí následujících informací:

- názvu a sídla stavebního podnikatele (zhotovitele) a jména, přijmeni a bydlištěstavbyvedoucího akce ,,Běšiny - ČOV a kanalizace" na základě rozhodnuti
Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí sp.zn. ZN/ŽP1499/16, č.j.
ŽP/4700/17/Sch ze dne 15. 6. 2017

- o poskytnutí kopií stran stavebního deníku zhotovitele akce ,,Běšiny - ČOV
a kanalizace" na základě rozhodnuti Městského úřadu, Klatovy, odboru životního
prostředí sp.zn. ZN/ŽP1499/16, č.j. ŽP/4700/17/Sch ze dne 15. 6. 2017,
obsahujících údaje o poškozeni a závadách zaznamenaných ve stavebním
deníku této akce či jiných dokladech včetně údajů zda a jakým způsobem se tyto
závady podařilo odstranit při vedení stavby s dodržením technických předpisů
a technických norem

Zhotovitelem stavby ,,Běšiny - ČOV a kanalizace", která byla povolena rozhodnutím
Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí pod č.j.: ŽP/4700/17/Sch ze dne
15. 6, 2017, jež bylo v rámci odvolacího řízeni v části výroku změněno a ve zbytku
potvrzeno rozhodnutím odvo|acího orgánu - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor
životního prostředí Plzeň pod č.j.: ŽP/12846/17 ze dne 2. 9. 2017 (nabytí právní moci
dne 30. 9, 2017), je stavební podnikatel - obchodní firma EUROVIA CS a.s. se sídlem
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 - lČ 452 74 924.

Dle ust. § 2 odst. 1 lnfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že část žádosti o poskytnutí informaci týkající
se jména, příjmení a bydliště stavbyvedoucího a kopií stran stavebního deníku
zhotovitele akce ,,Běšiny - ČOV a kanalizace" nenáleží do působnosti povinného
subjektu, nevztahují se Vámi požadované informace k působnosti Městského úřadu
Klatovy, Odboru životního prostředí. Z tohoto důvodu Městský úřad Klatovy, Odbor
životního prostředí část Vaší žádosti o poskytnutí informací dle ust. § 14 odst. 5 písm. c)
lnfZ odkládá.

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení části žádosti nesouhlasíte, můžete na postup
povinného subjektu podat stížnost dle ust. § 16a lnfZ, a to u Městského úřadu Klatovy,
Odboru životního prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
O stížnosti rozhodu!:e"FĹadříízený)\Qrgán - Krajský úřad Plzeňského kraje.
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