
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace k veřejným zakázkám malého rozsahu 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
Žadatel: 
 
CAUSIDICUS, z. s., IČ: 037 38 736, se sídlem Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav, 
elektronická adresa pro doručování: spolek.causidicus@gmail.com 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím 
 
Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění 
vydaných od ledna 2012 Městem Moravská Třebová, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny 
osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám. 
Prosíme o poskytnutí výše uvedených rozhodnutí včetně data nabytí jejich právní moci. 
Dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí informací ve smyslu této žádosti elektronicky na naši 
emailovou adresu spolek.causidicus@gmail.com. V případě, že nelze samotné informace 
poskytnout elektronicky, prosíme o zaslání emailem alespoň informaci o požadované úhradě 
nákladů souvisejících s odesláním kopií poštou. 
Za kladné vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme. 
S pozdravem, 
Mgr. Patrik Matoška 
ředitel spolku 
CAUSIDICUS, 
 
Způsob poskytnutí informace: mailem 
 
Dne: 20.4.2015 
 
Odpověď na žádost: 
 

SDĚLENÍ 
 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako vyvlastňovací úřad 

příslušný podle § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyvlastňovací 

zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále je správní řád) posoudil žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, kterou dne 20.4.2015 podal spolek 

CAUSIDICUS, z. s., IČO 03738736, Jungmannova 3, 690 02 Břeclav 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení sděluje, že: 



- Od ledna 2012 k dnešnímu dni vyvlastňovací úřad nevydal žádné rozhodnutí o vyvlastnění, v němž 

by byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nejsou známy nebo jejich pobyt není znám. 

 

Poznámka: 

Město Moravská Třebová nerozhoduje ve věcech zákona o vyvlastnění. 

 

[otisk úředního razítka] 

 
 
 
 
 
Jméno, příjmení     Ing. Dušan S e j b a l 

Funkce, odbor     vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: nutno zveřejnit do 15 dnů od data poskytnutí informace 


