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Věc: Odpověd' na žádosídle ákona č. 10ó/1999
Sb.,

1) Osoba předk}ádajicí žádost starosta obce.
L) individuálně projednáváno

s jednotliv}mi zastupiteli obeznámenými
s vyviiejicí se
situací s následnou možnostíuzavřeníDodatku č.
1 k soD schváleném
--"'
Zastup itelstvem na Veřejném ra sedání Zastupitelsi;
;fu-.

3) Zhotovitel

vzellÝ z Poptávkového řízení, byl informován
n icw ím prokuri sty
5po kÉnásti ouis, spo1.
i111:_l
|':'třed
Dlmun*em.
Kešeni

a obeznámen s§
;.

;;.

;""".

vzniklou
pavlem

situace, i. případný Dodatek č. l v případě iměny
rozsahu stavbv.
nebo Dohoda o zrušeníSOD riprlpadÉ nerealizova"i,árrÉ.",
tyiá aJi,"a-*i" ,"rniÍ'
s prokuristou společnosti na osóbním jednání.
4) Stavební zákon umoŽňuje změnit rozsah
stavby před dokončenim zápisem oprávněnÉ
úřednío_.oby při kontroIní prohlídce stavby dosiavebnfl:o
ae*U.

dílo by byla určitě nižšío nespotřebovaný stavební materiál
a nevykonaný
pracovní výkon, Nikdo o ničem nerozirodl. Nebyt
o čem rozhodnout.

5) Cena za

6) územní rozhodnutí ocl nabytíprávni
moci do podaného odvo]ání bylo pravomocné.

Ža,aarclmŮŽe vzít žádost

"

Ú;;í

Ú;"*nirro .ozr,oonutin oJuor".i* řízení zpět.

l) ů.bec inlbrmrrje občany_ o činnosti orgánů
obce mimo jiné i způsobem místně

obvyklým. Územní roihc,,dnutí c,a naiyti právní
moci"do poj*eno odvolání bvlo
pravomocné. Bez pravomocného ÚR neni
možno ádat speciáhí šú;
stavebniho povolení.

il#'*

8) o.bec, informuje občany o činnosti orgánů
obce mimo jiné i způsobem místně

obvyklým, UIice Kornenského je eviáována , pasportu
komunikací v délce 275 m.

V PřÍPadě zveřejnění nemovitosti č,p. 332 šlo o specifikaci místa dle projektové
dokumentace a nespadá do kategorií osobních údajů,
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Ing, Pavel Červený - předseda, členové- Josef Dlabola a Věra Hlostová.

10) DÚR. DSP, DZ§ celkem 1gg 014.?5 Kč včetně DPll. poptávkové řízení nebyJo
argarriz+vái:o. hr,dno{jgí koniise nthyla ustallůyen&,
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