Obec Jalubí
do rukou p. Ing. Karla Malovaného
Jalubí 135
687 05 Jalubí

V Jalubí dne 2.6.2020

V c:

dost o informace ke Zm n

.2 územního plánu obce Jalubí

Vážený pane Malovaný,
obracím se na Vás jako na určeného zastupitele pro územní plánování, kterým jste
byl zastupitelstvem obce Jalubí do této funkce ustanoven dne 1.11.2018 na základě
usnesení zastupitelstva obce č. 21/5/2018 a tuto funkci jste vykonával také před
tímto datem, kdy byla zahájena změna č. 2 územního plánu obce Jalubí, které se tato
žádost týká.
Jako zastupitel obce Vás chci zdvořile požádat na základě § 82 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů a subsidiárně na
základě zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů o následující informace.
Zdvořile žádám o zaslání souhrnu připomínek, které Vám jako "pověřenému
zastupiteli pro územní plánování" byly doručeny dotčenými subjekty nebo subjekty,
které se jako dotčené mohly cítit nebo podaly ve věci změny č. 2 územního plánu
obce Jalubí jakýkoli podnět.
Informace bych rád obdržel ve formátu např. tabulky EXCEL, PDF (nebo jiném
přijatelném formátu), případně formátu XML dle přílohy č. 1 národního standardu pro
elektronické systémy spisové služby, kde bude uvedeno nebo půjde zjistit následující:
- kdy, kdo měl jakou připomínku, o co šlo a jak byl vyrozuměn, a jaký byl postup
(kdy který orgán jednal, jak rozhodl, kdy byly dotčené subjekty vyrozuměny atd.),
zda využil dotčený subjekt řádných opravných prostředků, případně mimořádných a
na základě jakého dokumentu vydaného správním orgánem?
Ke každé žádosti zdvořile žádám o scan dokumentu a také o scan veškerých
vyrozumívacích dokumentů.
Informace zašlete prosím od prvního dne, kdy se zahájilo řízení o "změně č. 2
územního plánu obce Jalubí".

Tuto žádost opírám o to, že se v nejvyšším orgánu obce, a tedy zastupitelstvu blíží
k rozhodnutí o finální podobě územního plánu a je důležité mít relevantní, přesné a
komplexní informace pro řádný výkon funkce zastupitele obce.
Tuto záležitost považuji za natolik závažnou, že se potřebuji s informacemi řádně
seznámit, a proto prosím o jejich zaslání do mé datové schránky uvedené v záhlaví
tohoto dokumentu v elektronické podobě. Zároveň sděluji, že informace je důležitá
pro výkon mé funkce zastupitele obce Jalubí.
Také prohlašuji, že veškeré informace, které by neměly být přístupny ostatním
osobám, které nejsou součástí orgánů obce nebo zaměstnancům obce
v odpovídajícím pracovním zařazení uchovám v tajnosti, což jsem v minulosti jako
zastupitel také stvrzoval svým podpisem a toto je stále platné a účinné.
Zároveň upozorňuji, že na základě zákonů uvedených v této žádosti mi musí být
informace poskytnuta nejpozději do 15ti dnů, přičemž žádost byla učiněna již dne
18.4.2020 z mojí e-mailové adresy
na adresu
starosta@jalubi.eu, která je uvedena na webových stránkách obce, přesně na adrese
https://www.jalubi.eu/urad/povinne-informace/.
Je zřejmé, že lhůta pro poskytnutí informace již uplynula a žádám tedy o
bezodkladné zaslání požadovaných materiálů.
Děkuji za vyřízení.
S pozdravem

