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Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb. k zastavitelnosti lokality Tupesy Díly nad dědinou
Žádost o poskytnutí informací:
Dotaz č.1
Odpověď:
Všechny vlastníky, kteří nereagovali do 10.7.2020 jsme oslovili opakovaně doporučeným
dopisem. V době do 20.8.2020 jsme obdrželi ať už přímo od těchto vlastníků, či jejich
právních zástupců 11 stanovisek. V otázce časového horizontu předpokladu výstavby jedna
odpověď předpokládá výstavbu ihned, dvě odpovědi zástavbu zcela odmítají, ostatní
předpokládají zástavbu v horizontu 10 a více let. Nikdo z odpovídajících se nechce
spolupodílet navrženým, ani žádným jiným způsobem na financování zasíťování. Jedna
z obdržených odpovědí nesouhlasí se zástavbou v dané lokalitě.
Dotaz č.2

Odpověď:
S odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu informacím který stanoví,
že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací podání informace odmítáme – viz samostatné rozhodnutí.
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Dotaz č.3

Odpověď:
-

Jakkoliv se cit. pozemek nachází v lokalitě, která je územním plánem určena
k zástavbě individuálním bydlením, tak v lokalitě není dostupná nezbytná
infrastruktura, včetně dopravního napojení.

-

Lokalita jako celek je ve svém rozvoji a reálném zastavění limitována technickými
omezeními, které je nezbytné vyřešit v rámci celé lokality (dopravní napojení,
technická možnost přivedení kanalizace přes pozemky třetích osob, pro významnou
část vlastníků přeložka vedení VN ve vlastnictví spol E.ON, která napájí transformátor
ve vlastnictví třetí osoby, řešení nakládání s dešťovou vodou, nevyhovující tlakové
poměry veřejného vodovodu pro část pozemků).

-

Obec Tupesy jedná se všemi dotčenými vlastníky o podmínkách a možnostech
realizace infrastruktury. Vlastníci aktuální nabídku obce většinově odmítají a část
vlastníků odmítá rovněž zastavitelnost lokality jako takové.

-

Vše výše uvedené podmiňuje rozsah investic. Související věcí je jejich financování. Za
podstatnou okolnost je třeba vnímat také to, že obec Tupesy zde pozemky zastavitelné
bydlením nevlastní žádné - všechny pozemky jsou ve vlastnictví soukr. osob.

-

Opakovaně deklarujeme , že zastupitelstvo obce chce ve věci postupovat plánovitě,
předvídatelně, transparentně, při zachování principu rovného zacházení ke všem
vlastníkům v obci a respektování stanovisek vlastníků.

Dotaz č.4
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Odpověď:
S odkazem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu informacím který stanoví,
že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací podání informace odmítáme – viz samostatné rozhodnutí.
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