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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 21/2019 
Č .j.: MJ/48049/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 11.09.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 
Žádost o sdělení: 
 
Žádám stavební úřad Jeseník o podání informací vztahující se k firmě Slezské kamenolomy a.s. provoz 
Mikulovice, Hlavní 4. Mikulovice. 

- Žádám o podání informací, jestli se nacházejí ve firmě nezkolaudované stroje, zařízení a budovy. 

- Pokud jsou v provozovně nezkolaudované stroje, zařízení a budovy, proč nebyl zastaven na těchto 

strojích a v budovách provoz do doby vyřešení. 

- Jak dopadlo řízení ve věci odstranění stavby a dodatečné řízení. 

- Od kterého roku ví stavební úřad o nezkolaudovaných zařízeních a budovách v této provozovně 
a co podnikl za opatření na ochranu veřejného zdraví občanů, kteří bydlí v okolí provozovny. 

Žádám stavební úřad Jeseník o odpověď na mojí žádost ve stanoveném termínu. 
 
 
K žádosti bylo sděleno: 

 

Vyrozumění  
o odložení poskytnutí informace z důvodu nedostatku údajů o žadateli 

 

 

 

Dne 11.09.2019 obdržel Městský úřad Jeseník, Oddělení investic, žádost o poskytnutí informace v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o informacích“). 

 

Dne 12.09.2019 Vám byla zaslána Výzva k doplnění žádosti pod č.j. MJ/48049/2019 dle §14, odst. 2 zák. 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Jelikož MěÚ Jeseník neobdržel požadované náležitosti k doplnění žádosti, byla Vaše žádost odložena. 
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