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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dne 01. 07. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad Sedlice požádán o poskytnutí informace podle
zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:
1) Žádám Vás o informaci ohledně pozemku par. č. 1335/103 v k. ú. Sedlice u Blatné
Od kdy do kdy tento pozemek byl ve Vaší správě jako správného hospodáře spravován. To znamená
vlastnen MÚ Sedlice.
2) Informaci o výdajů o právní pomoci za posledních 12 měsíců.
Poviný subjekt - Městský úřad Sedlice požadované informace poskytl dne 14. 07. 2021. V souladu s §
5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto
informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Odpověď povinného subjektu:
1) Pozemek parc. č. 1335/103 v k.ú. Sedlice u Blatné Městským úřadem Sedlice nebyl vlastněn
nikdy, protože městský úřad nemůže vlastnit majetek města. V účetní evidenci majetku města byl
pozemek dohledán od 1. 1. 2008 do 1. 7. 2021. Předešlá evidence je již odevzdána v souladu se
zákonem č. 499/2004 Sb. do Státního okresního archivu Strakonice.
Úplnou historii pozemku si lze nechat vyhledat na katastrálním úřadu, ale tato služba zpoplatněna.
2) Výdaje za právní služby činily za rok 2020 45 551,-- Kč, od 1. 1. do 30. 6. 2021 24 138,-- Kč.
S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.
Uveřejněno dne 16. 07. 2021
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