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Odpověď ve věci žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den, na základě Vaší žádosti, doručené dne 25. října 2019 do emailové schránky města
Nové Město nad Metují, ve věci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, Vám tímto odpovídáme na položené otázky:
1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební
záměry z
o Nálezové databáze ochrany přírody, o územně analytických podkladů,
o hodnot v území,
o limitů v území,
o vlastních průzkumů

Odpověď: Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
Oddělení životního prostředí (dále jen OVRR-OŽP) VYCHÁZÍ při vydávání koordinovaného
stanoviska pro stavební záměry ze všech zmíněných podkladů.

2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy
(stačí rok)?
Odpověď: OVRR-OŽP má zřízen na základě smlouvy o přístupu do nálezové databáze AOPK
a to od roku 2010.
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3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí do této databáze? Heslo
samozřejmě nepožaduji.
Odpověď: OVRR-OŽP podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím se poskytnutí informace částečně odmítá, a to v části, kterou žadatel žádá
o poskytnutí informace, jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostřední
Nálezové databáze AOPK ČR. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace
bude žadateli řádně doručeno dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na
základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)
Přístup využívaný na OVRR-OŽP byl přidělen fyzické osobě (referent oddělení – zaměstnanec).

S pozdravem
Ing. Ondřej Hanka
vedoucí Oddělení životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
otisk úředního razítka
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