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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 23. 05. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

1) Předložení "Dohody o spolupráci" dle Zásad pro rozvoj města Bakov nad Jizerou, uzavřené mezi
městem Bakov nad Jizerou a společností HEDERA INVEST, a.s. ohledně Průmyslového parku Buda,
jak k jejímu projednání a uzavření byl investor vyzván dopisem města z 11.10.2021 (BnJe08068/21). 

V případě, že žádná tato dohoda, popř. obdobná uzavřena nebyla, žádáme o výslovné sdělení této
skutečnosti. 

2) Předložení vyjádření města Bakov nad Jizerou ve věci zahájení zjišťovacího řízení záměru
"Průmyslový park Buda"v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou-posuzování vlivů na životní prostředí z
28.4.2022. Řízení je vedeno u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a
zemědělství pro sp. zn.: SZ_051170/2022/KUSK/3, na úřední desce bylo vyvěšeno 2.5.2022 a město
má právo se k zahájení zjišťovacího řízení vyjádřit do 30 dnů. 

Respektujeme, že informace k tomuto dotazu bude poskytnuta až po uplynutí 30denní lhůty k
vyjádření v zjišťovacím řízení tak, aby bylo plně vyčerpána poskytnutá lhůta a bylo na jisto
postaveno, zda a jakým způsobem se město vyjádřilo.  

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 30. 05. 2022.
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) Mezi Městem Bakov nad Jizerou a investorem HEDERA INVEST, a.s. nebyla uzavřena "Dohoda o
spolupráci" dle Zásad pro rozvoj města Bakov nad Jizerou. 

2) Dokument k uvedenému dotazu je přiložen (1 příloha).   

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 30. 05. 2022
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