Město Jaroměř
V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto
žádost).
Text žádosti o informaci a odpověď na ni je anonymizován s ohledem na zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Žádost o informaci
Městský úřad v Jaroměři obdržel žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí kopií
listin stavebního povolení pro stavbu garáže u rodinného domu a žádosti o povolení výjimky
z obecných požadavků na stavbu – vzájemné odstupy staveb.
Znění žádosti:
V zastoupení své klientky paní ………………………….., při vaší správní činnosti vedené
pod sp.zn. VÝST-4161/2014, žádám o poskytnutí kopií listin, a to, stavebního povolení pro
stavbu garáže u rodinného domu č.p. 294, v ulici Na Záchraně v Jaroměři, místní části
Jakubské Předměstí, na pozemcích st.p.č. 670/2 a 671/3 a p.p.č. 671/2 v katastrálním území
Jaroměř, a žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu – vzájemné
odstupy staveb, kterou na Městský úřad odbor výstavby předložili dne 4.3.2009
…………………….a ……………………….. jako stavebníci, když listiny jsou vedeny u
vašeho odboru pod č.j. Výst. 1487/2009-Wa.
Odpověď na žádost o informaci
Dne 18.11.2014 byla žadatelka vyzvána o doplnění podané žádosti o datum narození a o
uvedení místa trvalého pobytu. Žadatelka doplnila podanou žádost dopisem ze dne
25.11.2014, který byl na Městský úřad v Jaroměři doručen dne 28.11.2014.
Dne 08.12.2014 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V odpovědi byla za město
Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace:
„Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme kopie uvedených listin, v nichž byly
v souladu s rozhodnutím města Jaroměř ze dne 08.12.2014, čj. OOVV-5284/2014-info. o
částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ve vztahu k osobním údajům
uvedených v těchto listinách, anonymizovány podle § 12 zákona jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého pobytu a podpis účastníků předmětných řízení.
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Vám doručujeme v souladu s § 19 odst. 4 a § 72
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních
rukou.“

