
JUDr. K F

Obecní úřad HradiŠtko
Ve Dvoře l
252 09 Hradištko

Dne 10. října 2020

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

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 ve věci stavby ochranné zdi zasahující do
vlastnických práv pana B. Li bytem Č. p.

1. Je pravdou, že se jedná o nepovolenou stavbu
2. Je možné že se stala se vaše stavba nepovolenou díky tomu ze B. L nebyl účastníkem řízeni, tudíž

neměl žádnou možnost se ke stavbě vyjádřit?
3. Proč nebyl B. L u stavby opěrné zdi účastníkem stavebního řízení?
4. Na základě, jakého stavebního záměru došlo k postavení problémové opěrné zdi?
5. Jak byla opěrná zeď financována?
6. Byla opěrná zed' ňnancováaa dotací?
7. Byla poskytovatel dotace Středočeský kraj, popřípadě kdo?
8. Byla stavba ukončena kolaudací?
9. V případě, že nebyla ukončena kolaudací, z jakého titulu byla Čerpána dotace. Respektive kdy ke

kolaudaci dojde a zda o tomto ví poskytovatel dotace a zda v rtomto případě bude dotace jako
neoprávněně čerpaná vrácena?

10. Jaká byla cena za zhotovení této opěrné stěny?
11. Je v blízké vzdálenosti tok ohrožující místo, kde byla opěrná zed' postavena?
12. Za jakým účelem byla opěrná zeď postvena a plní opěrná stěna svůj účel?
13. Zlepšila stavba účelnost pro daňového poplatníka?
14. Ztotožňuje se stavba se stavebním povolením z 19. 6. 2013?
15. ztotožňuje se stavba s původním projektem?
16. Opravila Obec zed' dle dopisu z r. 2012? Viz příloha: [1.pdfj
17. Když bylo stavební povolení vydáno na základě § 177 - Mimořádné postupy Je tato zeď protipovodňová

či protizáplavová - nebo jaký je její účel?
18. Proč je překročen rozsah stavebního povoleni č. 6/2013 a nejednalo se o opravu dle stavebního povolení

a projektu? - ProČ je postavena nová stavba, na novém miste?
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19. ProČ se příloha povolení - fotodokumentace po živelné pohromě opírá o fotky z r. 2012?
20. Byla splněna dohoda dle protokolu z jednání 25. 3. 2014 Viz příloha: [2.pdf]

21. Začala obec s realizací odstranění opěrné zdi dle projektu 2015 a začala budovat novou zed' 2015? Viz
příloha: [3.pdf]

22. Kolik utratila Obec za náklady řízení proti panu B. L

Předem děkuji za kladné vyřízení a sem pozdravem, )

Nar.


