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Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí

Dne 25.09.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádali 
o poskytnutí následujících informací:

,,Na základě četných dotazů zastupitelů Zastupitelstva města Habartova ve věci rozhodnutí KÚKK 
ze dne 09.08.2019 č.j. KK/3090/LP/19, kterým bylo zrušeno Vaše rozhodnutí č.j. MU/188/2019, ev.č. 
560359/2017/0001-7 ze dne 06.02.2019 a řízení zastaveno Vás žádám o zaslání předmětného 
rozhodnutí č.j. KK/3090/LP/19.
Dále bych chtěla požádat o informaci v jakém časovém rozmezí lze předpokládat, že bude rozhodnuto 
ve věci rozhodnutí č.j. MU/188/2019, ev.č. 560359/2017/0001-7 ze dne 06.02.2019 v rámci 
přezkumného řízení“.

K Vaší žádosti sdělujeme, že dne 27.09.2019 Vám byla Odborem legislativním a právním 
a KŽÚ Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen OLPKŽÚ“) vrácena výše uvedená spisová 
dokumentace, včetně poskytnutého rozhodnutí, a to prostřednictvím zprostředkovatele poštovních 
služeb a datové schránky.

K informaci, v jakém časovém rozmezí bude vydáno rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci 
rozhodnutí Městského úřadu Habartov č.j. MU/188/2019, ev.č. ev. č. 560359/2017/0001-7 ze dne 
06.02.2019, sdělujeme, že OLPKŽÚ bude přezkoumávat dvě rozhodnutí Městského úřadu Habartov, 
a to rozhodnutí č.j. MU/1247/2018, ev.č. 560359/2017/0001-6 ze dne 09.10.2018 a rozhodnutí 
č.j. MU/1211/2018 ev.č. 560359/2017/0001-4 ze dne 8.10.2018, nikoliv Vámi uvedené rozhodnutí 
č.j. MU/188/2019. Důvodem je chybné uvedení právních účinků u obou rozhodnutí, a to do dne 
31.12.2021, které není v souladu s platnou žádostí o vydání povolení k umístění herního prostoru 
ze dne 27.11.2017 a následně vydaným rozhodnutím o povolení k umístění herního prostoru 
č.j. MU/4365/2017, ev.č. 560359/2017/0001-1 ze dne 13.12.2017, kde jsou uvedeny právní účinky 
rozhodnutí do dne 01.01.2021. Předpokládáme, že rozhodnutí v přezkumném řízení budou vydána 
v termínu do 18.10.2019.

   




