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Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Dne 20. 7. 2018 obdržel Obecní úřad Malé Svatoňovice prostřednictvím datové schránky Vaši žádost 

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou žádáte poskytnutí informací o pozemku: 

 

- parc. č. 598, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/4, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/5, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/6, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/7, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/8, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 597, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

- parc. č. 568/1, v katastr. území Malé Svatoňovice, obec Malé Svatoňovice 

 

1) Je předmětný pozemek (nebo jeho část) dotčen plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle   

    platného územního plánu? 

2) Pokud tomu tak není, je předmětný pozemek (nebo jeho část) dotčen plánovanou veřejně  

    prospěšnou stavbou dle schváleného – tedy zatím neplatného – územního plánu? 

3) Je předmětný pozemek dotčen komunikací evidovanou dle zák. č. 13/1997 Sb.? 

 

Obecní úřad zaevidoval žádost pod č.j. OUMS-762/2018, posoudil ji a konstatuje, že se jedná o žádost  

o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti.  

 

Odpověď je následující: 

1)  Předmětné pozemky nejsou dotčeny plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle platného  

     územního plánu. 

2) Předmětné pozemky nejsou dotčeny  plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle schváleného –  

     tedy zatím neplatného – územního plánu. 

3) Předmětné pozemky nejsou dotčeny komunikací evidovanou dle zák. č. 13/1997 Sb. 
 

Sdělení zasíláme do Vaší datové schránky. 

 

 
  JUDr. Petr Meduna 

  advokátní kancelář 

  Revoluční 23 

  110 00  Praha 1 – Staré Město 
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Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace Obec Malé Svatoňovice nepožaduje po žadateli uhrazení 

nákladů za poskytnutí informace podle § 17 InfZ. 

 

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na www.malesvatonovice.cz 

 

 

 

   Za obec Malé Svatoňovice: 
 

 

 

      

 

  

         Vladimír Provazník 

               starosta obce   

http://www.malesvatonovice.cz/

