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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:
Výsledky z dotazníkového šetření „Stanovisko k záměru zasíťování lokality „Díly nad
dědinou“ byly prezentovány na jednání zastupitelstva obce Tupesy dne 3.9.2020 na kterém
jste byl osobně přítomen a jsou zveřejněny také na stránkách obce Tupesy zde:
https://tupesy.cz/documents/materialy-k-projednani-zastavitelnosti-lokality-tupesy-dily-naddedinou/
Výsledky jsou vám zaslány v příloze.
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:
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.
Dotaz č.4

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.
Dotaz č.5
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Odpověď:
Poblíž pozemku parc.č. 3347 a 3348 obec realizovala za podmínky spolufinancování
vodovodní řad Kabel NN a plynovod byl realizován v minulosti a tyto sítě byly odprodány
vlastníkům této síťové infrastruktury. Další sítě zde obec nerealizovala. Pozemky svojí
polohou leží mezi stávající stabilizovanou zástavbou obce. Vedení vodovodu ani sítí nebylo
možno vést jiným způsobem. Výše konkrétní částky byla určena dohodou všech vlastníků
dotčených nemovitostí (další vlastníci hradili vyšší částku). Toto je vám známo z odpovědi,
kterou jsme vám poskytli dne 30.3.2020.
Dotaz č.6

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.
Současně sdělujeme, že prakticky totožné dotazy jste položil ve své žádosti o veřejnou
vyjádření dne 22.8.2020. Odpověď vám ve věcně úplném rozsahu byla poskytnuta na jednání
zastupitelstva obce Tupesy dne 3.9.2020 a k této jste se vyjadřoval a byla o ní vedena diskuse
se všemi členy zastupitelstva obce Tupesy.
Příloha: Výsledky dotazníkového šetření zpracované ke dni 1.9.2020
podepsal Mgr.
Mgr. Oldřich Digitálně
Oldřich Vávra
Datum: 2020.09.23
Vávra
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Mgr. Oldřich Vávra
starosta obce Tupesy
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