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Spis. znak/skart. lhůta 84.1/S5

V Cotkytli dne 28. 5. 2020

Obecní úřad Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ ve věci žádosti ………………………………………… ze dne 13. 5. 2020 o
poskytnutí informace žadatelka požaduje:



Jaké příslušné doklady a jaká stanoviska dotčených orgánů jsou zajišťovány.
Kdy byly podány tyto žádosti o příslušné doklady a stanoviska dotčených orgánů a
jakým číslem jednacím byly tyto žádosti o příslušné doklady a stanoviska dotčených
orgánů těmito orgány přijaty

Požadované informace:
Obecní úřad zajišťuje souhlasná stanoviska dotčených orgánů.
Vyjádření

Den

žádost

Telco Pro Services, a.s.

13.4.2020

x

ČEZ Distribuce,a.s.

22.5.2020

x

ČEZ ICT Services, a.s.

14.4.2020

0120793639

CETIN

22.5.2020

x

GridServices, a.s.

13.4.2020

x

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s.

15.4.2020

x

MÚ Lanškroun, odbor investic a majetku

20.4.2020

x
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Správa a udržba silnic Pardubického kraje

14.4.2020

x

Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje

20.4.2020

x

Regionální muzem ve Vysokém Mýtě

20.4.2020

x

MÚ Lanškroun

16. 5.
2020

x

MÚ Lanškroun

13. 5.
2020

x

Další čísla jednací, kterými byly tyto žádosti přijaty, nám nejsou známy. Zároveň upřesňujeme větu ve
Vaší žádosti, že se nejedná o stavbu, ale opravu místní komunikace. Na stavbu místní komunikace
v katastru obce neexistuje žádná dokumentace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
prostřednictvím obecního úřadu Cotkytle.

Vlastimil Jureček – starosta

