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Váš dopis značky/ze dne
16.2.2020

Naše značka
DZ54/69/2020

Tupesy
28.2.2020

Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb. o zaslání informace týkající se stavebního záměru na parc.č.
1058.
Sdělujeme vám odpovědi na vámi položené dotazy
Dotaz č.1

Odpověď:
Nelze se vyjádřit k budoucímu rozhodování bez přesné znalosti příslušných podkladů. Na náš
dotaz nyní nelze odpovědět.
Dotaz č.2

Odpověď:
Obec Tupesy dne 2.1.2020 od vás obdržela formou datové zprávy podání následujícího znění:
„V příloze zasílám návrh RD Tupesy par. č. 1058 k písemnému odsouhlasení obce. S pozdravem
XXXXXXXXXX“.
Byly jsme žádání o písemné stanovisko na přiložený výkres, kde bylo jednoznačně uvedeno
SOUHLASÍM SE STAVBOU. – popis Obec Tupesy 135…
Vámi – nyní - uváděné informace jsou novou informací a ve vašem podání jakkoliv zmíněny
nebyly.
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Dotaz č.3

Odpověď:
Je zjevné , že v případě jakékoliv stavby na jakémkoliv pozemku je tímto tento pozemek dotčen
a ovlivněn a možnosti další stavby jsou tímto zásahem ovlivněny také. V případě vaší
individuální stavby přípojky by došlo k ovlivnění možnsoti realizovat výstavbu páteřních sítí
pro celou lokalitu.
Dotaz č.4

Odpověď:
Ihned jakmile zastupitelstvo obce toto rozhodnutí přijalo jsem jej zveřejnil a při dotazu jste byl
o této skutečnosti informován.
Dotaz č.5

Odpověď:
Rozhodnutí o uzavření plánovací smlouvy je pravomocí zastupitelstva. Jeho rozhodnutí nelze
předjímat. Je možno podat k rukám zastupitelstva příslušnou žádost.
Dotaz č.6

Odpověď:
Studie bude předložena jednání zastupitelstva obce Tupesy, které proběhne dne 12.3.2020 zde
bude předložena k projednání. Následně - se stanoviskem zastupitelstva - je možno zaslat kopii
této studie.
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