Obec Město Libavá
Berounská 41, 783 07 Město Libavá

Čj. 256/16

V Městě Libavá 28. dubna 2016
Výtisk č. 1
Počet listů: 2

**** ********
*************
702 00 Ostrava

ROZHODNUTÍ
Ve věci žádosti žadatele **** ******, nar. **.**.****, bytem *******.*****, 702 00
Ostrava, (dále v textu jen „žadatel“), datovaný ze dne 18. dubna 2016, o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), kterou se dožadoval poskytnutí (cit.):
"Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí
této informace:
Jak velká, tedy kolik kilometrů čtverečních, má nově vzniklá obec Město Libavá z
Vojenského újezdu Libavá podle Předpisu č. 15/2015 Sb. - Zákon o zrušení vojenského
újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů), jehož účinnost je od 1. 1. 2016?
Bude toto nadále (již existující Ptačí oblast Libavá) nebo nově chráněno podle Zákona
č. 114/1992 Sb. – O ochraně přírody a krajiny??“
rozhodla obec Město Libavá, jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., podle
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v I. stupni, takto:
V důsledku realizace zákona 15/2015 Sb., zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o
stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
vznikly v obci Město Libavá tři nová katastrální území a to k.ú. Město Libavá, k.ú. Město
Libavá I a k.ú. Město Libavá II celková výměra katastrálních území je 29,327350 km2.
Pro obec Město Libavá platí zákon 533/2004 Sb. nařízení vlády, kterým se vymezuje ptačí
oblast Libavá. Platí veškerá pravidla ochrany přírody jak byly stanoveny před změnou
hranice, stanovených podle jiných právních norem.
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Odůvodnění:
Žadatel podal v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. shora definovanou
Žádost, která byla přijata Obcí Město Libavá dne 18. dubna 2016 prostřednictvím podatelny
Obce Město Libavá a zaevidována pod čj. 256/16. Informace je veřejná, poskytnutá žadateli
bez poplatku.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. s
přihlédnutím k § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 15 dnů podat
rozklad.
Lhůta k podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí
účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek,
je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V případě, že byla písemnost uložena u
provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý
den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání rozkladu počíná v
takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost
připravena k vyzvednutí.
V Městě Libavá dne 28. dubna 2016

starostka
Bc. Štěpánka Tichá
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