
Obecní úřad Hradištko  
Chovatelů 500 

252 09 Hradištko 

 

Datum: 19. září 2020 

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění 

 

Vážení, v souladu s ust. § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění si Vás dovoluji 
požádat o poskytnutí následujících informací: 

1. Na kterých pozemcích byla vybudována opěrná stěna, respektive oprava opěrné stěny u rodinného domu č. p. 18 v Hradištku 
– Pikovicích a na základě jakého stavebního záměru došlo k postavení zdi? 

2. Kdo je vlastníkem těchto dotčených pozemků? 

3. Protože uvádíte, že zeď slouží k zabránění povodním, uveďte mi, v jaké vzdálenosti a jaký tok ohrožuje tuto část obce a kolikrát 
k záplavě za dobu 15. ti let došlo. Když bylo stavební povolení vydáno na základě § 177 stav zákona – Mimořádné postupy – 

dá se tímto chápat, že tato zeď je protipovodňová I protizáplavová – nebo jaká, když je stavěná na základě mimořádných 
postupů? 

4. Zda byla stavba ukončena kolaudací a kdy? 

5. V případě, že nebyla ukončena kolaudací, z jakého titulu byla čerpána dotace. Respektive kdy ke kolaudaci dojde a zda o tomto 
ví poskytovatel dotace? 

6. Jaká byla (bude) konečná cena za zhotovení této opěrné stěny? 

7. Zda došlo k navýšení ceny za stavební práce a o kolik korun, případně jaký je odhad navýšení? 

8. Zda opěrná stěna plní svůj účel a zda jsou již nutné její opravy? 

9. Kolik Kč si opravy vyžádaly od jejího postavení? 

10. V případě nutných oprav, v čem spočívají? 

11. Co se touto zdí zlepší pro daňového poplatníka. V případě, jakou získá výhodu? 

12. Zda byl a proč překročen rozsah stavebního povoleni 19. 6. 2013 a nejednalo se o opravu dle stavebního povolení a projektu? 

13. Proč se stavba neztotožňuje s projektem a jeho dokumentací, který se připravuje od r. 2012 a je uveden ve stavebním povoleni 

19. 6. 2013? 

14. Zda víte, že byly stavení činností na této zdi poškozen cizí majetek a kdo je odpovědný? 

15. Proč se příloha povolení ~ fotodokumentace po živelné pohromě opírá o fotky z r. 2012, které se týkají záplav, přitom zde (v 
místě postavené zdi) žádné záplavy nehrozí? 

16. Proč nebyly stavbou dotčené osoby účastníkem stavebního řízeny? 

17. Kdo je v případě škod je za ně zodpovědný? 

 

Současně připojuji povinné náležitosti žádosti o poskytnutí informací týkající se mé osoby jakožto žadatele, tj.: 

 

• datum narození: 
• adresa trvalého bydliště:
• elektronická adresa pro doručování: ID datové schránky 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení. 

 

S pozdravem   

 

B L


