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VÁŠ DOPIS / ZE DNE  24.06.2022 

ČÍSLO SPISU S-MUCB 34283/2022 

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB 34872/2022 

VYŘIZUJE  Bc. Tereza Burešová  

TELEFON 321612174 

EMAIL buresova@cesbrod.cz 

DATUM  29.6.2022 

 

 

 

 
Poskytnutí informace  

  

 
Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
poskytuje informace na základě žádosti o informace dle InfZ v části věty třetí žádosti 

 (dále jen „žadatel“) doručené povinnému 
subjektu dne 24.6.2022, vedené pod č.j. MUCB 34283/2022. 
 

Žádost o informace dle InfZ je v tomto znění:  
 
Dobrý den,  
vzhledem k tomu, že obecní úřad v Doubravčicích odmítá poskytnou tyto informace, žádám tímto vás dle 
zákona č 106/1999 Sb. o zaslání projektové dokumentace k rekonstrukci komunikace v ulicích Nad Lomem a 
Akátová v Doubravčicích. Jde mi výkresovou část ze které bude patrný rozsah rekonstrukce a textovou, ze 
které bude patrná použitá technologie. Dále prosím o informaci zda v této věci došlo k nějakému 
procesnímu řízení (stavebnímu povolení?) a s jakým výsledkem.  
 
Prosím o zaslání dat na emailovou adresu .  
 
Moje údaje: 
 
V případě dotazů/upřesnění mě prosím kontaktujte na tel.
 
Upřímně mi přijde absurdní, abych takto žádal o data k rekonstrukci ulice ve které bydlím, ale bohužel stav 
obecního úřadu v Doubravčicích je jaký je.  
Předem děkuji za vyřízení žádosti.  
S pozdravem,  
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K této žádosti Vám sdělujeme následující: 

 
 
K části - věta první a druhá žádosti dle InfZ:  
O této informaci bylo rozhodnuto v samostatném řízení. 
 
 
K části - věta třetí žádosti dle InfZ: 
Dne 20.10.2021 nabylo právní moci Rozhodnutí č.j. MUCB 53432/2021 – stavební povolení na stavbu 
„Stavební úpravy místní komunikace v ulici Nad Lomem a Akátová, Doubravčice“. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 

  Bc. Tereza Burešová v. r.    
                                                                                                                   oprávněná úřední osoba 
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