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Vážený pane,

dne  15.9.2022  jsme  obdrželi  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  dle  zákona  č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),  jejímž  prostřednictvím  jste  žádal  o  poskytnutí  informací,  týkajících  se  návrhu
opatření  obecné  povahy  ve  věci  změny  ochranného  pásma  II.  stupně  vodního  zdroje  –
rozšíření pro společnost OLMA, a.s. (dále jen „návrh“), a to konkrétně :

- zda  a  který  den  byl návrh  řádně  zveřejněn  na  úřední  desce  Magistrátu  města
Olomouce a též zda a který den byl návrh řádně zveřejněn na elektronické úřední
desce města Olomouce;

- kopii  dokumentu,  z kterého  je  patrné  a  prokazatelné,  kdy  byl  návrh  řádně
zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Olomouce;

- kopii  dokumentu,  z kterého  je  patrné  a  prokazatelné,  kdy  byl  návrh  řádně
zveřejněn na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce. 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám sdělujeme, že návrh byl řádně zveřejněn
a je to doloženo příslušnými doklady - v příloze posíláme výše uvedené dokumenty (návrh i
potvrzení  o jeho zveřejnění),  přičemž pokud jde o dokument pdf s číslem 202209190838,
oskenovali  jsme Vám ho 2x, protože to  první,  původní  potvrzení  ze dne 27.3.2020 je  ve
fyzické verzi kvůli tehdy špatné tiskárně nesnadno čitelné (viz - byť oskenované je přece jen
trošku čitelnější) – proto jsme ho dnes znovu vytiskli už na lepším přístroji a oskenovali ještě
jednou, ale už s dnešním datem.

         S pozdravem

                                                           
                                  
                                                                                                Mgr. Vlastislav Pekárek
                                                                                               právník odboru ŽP MMOl
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