
obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 g3 Hudlice

V Hudlicích 1. června 2020

Žádost o poskytnutí informací

V souladu se zák. č.1O6/L999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím ,vásžádám o poskytnutí

informacío nemovitostech v obci Hudlice nepřipojených ke kanalizaci.

76.7.2OL9 při nahlížení do dokumentů vztahujících se ke kanalizaci v obci Hudlice mi za přítomnosti

zastupitelů lng, Petra Krejči, Bc, Bronislavy Buroňové a lng. Radovan Buroně ukázal místostarosta

Rudolf Hrkal seznam nemovitostí s údaji uvedenými níže v předmětu žádosti (zdroj datouý soubor
MS Excel). Požádalijsme ho o tento seznam a bylo nám řečeno, že seznam je nutné ještě aktualizovat

a po jeho aktualizaci nám jej místostarosta zašle.

V říjnu 2019 místostarostu při setkání na obecním úřadě urgoval lng. Radovan Buroň, přičemž

mu místostarosta řekl, že by tabulku nepochopil a musí ji upravit,

Opětovně jsem žádala o tuto tabulku na několika zasedáních zastupitelstva, kde mi bylo starostou
poskytnutí požadovaných informací slíbeno, Do dne této žádostijsem požadované informace

neobdržela.

Žaaam vás o poskytnutí informací o nemovitostech v obci Hudlice nepřipojených ke kanalizaci
(seznam nemovitostí) ve formátu datového souboru a to ve struktuře:

a) údaje o nemovitosti (obec, ulice, číslo popisné nebo evidenční),

b) majitel(é) nemovitosti (jméno, př(jmení),

c) s majitelem (majiteli) nemovitostije vedeno správní řízení {ano/ne),
d) číslo jednací vydaného prvoinstančního rozhodnutí,

e) číslo spisu, ve kterém jsou vedeny dokumenty ke správnímu řízení,

f) od kdy je vedeno s majitelem (majiteli) nemovitosti správní řízení,

8) stav správního řízení podle zák. č. 500/2004 Sb.,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí,
i) rozhodnutím byla stanovena povinnost připojit se ke kanalizaci (ano/ne},

j) rozhodnutím byla stanovena povinnost připojit se ke kanalizaci v termínu (datum),

k) majitel (majitelé} nemovitosti požádal o připojení ke kanalizaci (ano/ne),

l} s majitelem {majiteli) nemovitostije sjednána dohoda o připojení ke kanalizaci (ano/ne),

m) s majitelem (majiteli) nemovitostije sjednána smlouva o připojení ke kanalizaci (ano/ne),

n) o připojení nemovitosti ke kanalizaci na základě žádosti, dohody nebo smlouvy bylo

rozhodnuto (ano/ne),

o) na základě rozhodnutí, smlouvy nebo dohody bude nemovitost připojena v termínu (datum),

p) předpokládaný termín připojení nemovitosti ke kanalizaci, není-li vydáno rozhodnutí,

sjednána smlouva nebo učiněna dohoda s majitelem (majiteli) nemovitostí(datum),
q) připojení nemovitosti ke kanalizaci {včetně vybudování domovní čerpací jímky a její napojení

na kanalizační řad} provede Obec Hudlice (ano/ne),
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r) připojení nemovitosti ke kanalizaci (včetně vybudování domovní čerpací jímky a její napojení
na kanalizační řad) v plné výši uhradí Obec Hudlice (ano/ne),

s) připojení nemovitosti ke kanalizaci (včetně vybudování domovní čerpací jímky a její napojení
na kanalizační řad) částečně uhradí Obec Hudlice (anolne),

t) výše spoluúčasti majitele (majitelů) nemovitostiv případě, že Obec Hudlice částečně uhradí
náklady spojené s připojením nemovitosti ke kanalizaci,

u) poznámka -,ostatní informace vámi považované za podstatné.

Žáaam vás, aby vámi poskytnuté informace byly ve formátu datového souboru ve strojově čitelném
formátu s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavenísnadno nalézt, rozpoznat
a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní
struktury a jejichž způsob ani účel následného využití nebude omezen.

Přikládám datový soubor v požadované struktuře.

Tyto informace potřebuji pro výkon funkce zastupitelky,

Mgr. Lenka Treglerová

zastupitelka obce Hudlice

nar. 1].. 10,1972

Hudlice, Hořejší 271, PsČ 267 03
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Přílohy:

Příloha č. 7 - CD RaM s datovými soubory ,,Obec Hudlice_20200601_Žádost_Nemovitosti nepřipojené
ke kanalízaci_Příloha č. l.xlsx" a touto žádostí
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