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Tupesy
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Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb. k dalšímu postupu ve věci zastavitelnosti lokality Díly nad
dědinou
Žádost o poskytnutí informací podaná podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 2.10.2021
Dotaz č.1

Odpověď:
Obec Tupesy obdržela odpověď dne 27.5.2021. Z odpovědi je zřejmé, že vlastník nemá
námitek k předložené projektové dokumentaci ve stupni „Studie ZTV Tupesy, Lokality Díly
nad dědinou“ a požaduje předložit k vyjádření další stupeň PD. Současně stanovil další
podmínky, které je nezbytné v další stupni PD splnit.
Tato informace vč. prezentace písemných materiálů byla předložena na jednání zastupitelstva
obce Tupesy dne 24.6.2021.
Další stupeň PD nebyl dosud pořízen, ani objednán. Podmínky pro další postup byly
zastupitelstvem obce Tupesy v této věci byly stanoveny dne 29.4.2021, byly vám sděleny a
jsou dostupné způsobem umožňují elektronický přístupe zde:
https://tupesy.cz/wp-content/uploads/2021/05/Usneseni-Zastupitelstva-obce-Tupesy-ve-vecilokality-Dily-nad-dedinou_sign.pdf
Dotaz č.2

Odpověď:
Obec Tupesy oslovila vlastníky k spolufinancování při osobní jednání dne 11.5.2020 dále pak
opakovaně písemnou formou v letních měsících roku 2020.
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Významná část vlastníku na nabídku reagovala. Došlo k výkupu 2 pozemků od jednoho
vlastníka. Další vlastníci většinově reagovali způsobem, ze kterého je zřejmé, že nemají zájem
o tuto formu spolupodílení se na zhodnocení svého majetku.
Následně zastupitelstvo obce Tupesy dne 29.4.2021 přijalo usnesení ve věci dalšího postupu.
Toto je zveřejněno zde: https://tupesy.cz/usneseni-zastupitelstva/
Další individuální oslovení osobním dopisem připravujeme a bude předloženo k projednání
nejbližšímu jednání zastupitelstva obce Tupesy. Toto proběhne nejpozději dne 16.12.2021.
Předpokládám, že to bude dříve. Přesný termín však zatím určen není.
Současně vám sdělujeme, že ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu informacím
stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací
Dotaz č.3

Odpověď:
Návrh smluvního ošetření a způsob spolufinancování prochází přípravou. Proběhly
konzultace s několika právními kancelářemi, proběhla podrobná rešerše možností, které
stávající legislativa umožňuje vč. ověření reálné aplikovatelnosti. Aktuálně jsou
vyhodnocovány jednotlivé možnosti, které jsou legislativně možné tak, aby mohly být
předloženy k rozhodnutí.
Digitálně
podepsal Mgr.
Oldřich Vávra
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