OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2016
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace o užívaném právním informačním systému
Informace zpracovala: dne 06.04.2016, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 06.04.2016
Předmět žádosti:
Dotaz obsahuje žádost o informace ve věci vydání povolení na úseku územního rozhodování
nebo na úseku stavebního řádu (dle současné právní úpravy stavby pro reklamu) pro
reklamní zařízení orlice Mattoni u silnice I/11, pozemek parc. č. 1512/53 v katastrálním
území Velká Polom, obec Velká Polom.
Poskytnutí informace:
Dle současné právní úpravy pro stavbu reklamy – orlice Mattoni, umístěné u silnice I/11 na
pozemku parc. č. 1512/53 v katastrálním území Velká Polom, obec Velká Polom, nebylo
vydáno žádné povolení. Uvedená stavba byla povolena Rozhodnutím č.j. výst.3527/01-Šu
dne 16.1.2002, právní moc rozhodnutí 7.2.2002.
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