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DNE:   
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 E-MAIL: d.noskov@orlicko.cz 561 69  Králíky 
 V Králíkách: 22.09.2011   
 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 
 
 
Dne 24.8.2011 jste podali na zdejší stavební úřad žádost o informaci podle zákona č.106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a to z jakého důvodu 
nebyla opravena veřejná vyhláška č.j.4460/2008/ÚPSÚ/DN-8/DN/328.3/ÚŘUS/Prod a je 
zveřejněna na úřední desce obce Mladkov i Lichkov. A dále proč jsou uvedeny parcelní čísla 
pozemků v opravené vyhlášce č.j.4460/2008/ÚPSÚ/DN-10/DN/328.3/ÚŘUS/Opra. 
 
K dané věci vám sdělujeme, že výše uvedená vyhláška byla opravena usnesením ze dne 4.5.2011 
pod č.j.4460/2008/ÚPSÚ/DN-10/DN/328.3/ÚŘUS/Opra. Veškerý spisový materiál 4 ks VTE byl 
na základě podnětu upozorňujícího na nepřesnosti zřejmé z dokumentů uveřejněných na 
úředních elektronických deskách obce Mladkov a Lichkov přezkoumán Krajským úřadem v 
Pardubicích, odborem majetkovým a stavebního úřadu. Ten ve svém dokumentu ze dne 9.6.2011 
pod č.j. KrÚ-28370/48/2011/OMSŘ/Vod-3 závěrem konstatoval, že se v případě vydaných 
usnesení jedná o procesní rozhodnutí. 
Teprve až po doplnění žádostí, až když je žádost kompletní ve smyslu § 86 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámí stavební 
úřad dle znění § 87 zahájení územního řízení účastníkům a dotčeným orgánům, k projednání 
žádosti nařídí veřejné ústní jednání. 
Ve věci uvedení parcel ve výše citovaném usnesení uvádíme, že tyto pozemky byly rovněž 
uvedeny ve výzvě k doplnění podkladů a usnesení o přerušení řízení ze dne 25.7.2008 pod 
č.j.4460/2008/ÚPSÚ/DN-3/DN/328.3/ÚŘUS/Přer a usnesením č.j.4460/2008/ÚPSÚ/DN-
8/DN/328.3/ÚŘUS/Prod docházelo pouze k prodloužení lhůty k doplnění podkladů podání.  

 
  
  
 
 
 
 

Dana Nosková 
vedoucí odboru ÚPSÚ 
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