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Odpověď - Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
na základě vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9. 11. 2020 vám
sdělujeme, že veškeré vámi požadované informace jsou součástí spisu k soudnímu sporu „Návrhu
na zrušení části opatření obecné povahy - Změny č. 2 Územního plánu Dobřejovic“, který jste podali
pod značkou 55 A 10/2020 dne 31.1.2020.
Konkrétně se jedná o dokument „Vyjádření k návrhu na zrušení opatření obecné povahy č.
1/2019 – Změny č. 2 Územního plánu Dobřejovic, vydaného usnesením Zastupitelstva obce
Dobřejovice č. 2019/14/05 dne 12. 12. 2019“ , který přikládáme, a se kterým jste jistě
obeznámeni. Stejně tak je vám jistě známo, že váš návrh soud dne 11. 9. 2020 svým pravomocným
rozsudkem zamítl.
Informace k jednotlivým bodům jsou k dispozici v přiloženém dokumentu:
-

důvody k doplnění přípustného využití ploch lokality ZV (zeleň na veřejných
prostranstvích), o „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury“ – odpověď
naleznete v čl. IV odst. [50], písmeno a), bod iii.

-

důvody ke změně prostorového uspořádání plochy SV (plochy smíšené obytné venkovské),
kde došlo ke snížení výměry stavebních parcel oproti zadání Změny č. 2 na 1.400 m2 pro
rodinný dvojdům – odpověď naleznete v čl. IV odst. [50], písmeno d), body iii-v.

-

důvody ke změnám výměry stavebních pozemků min. 1250 m2 pro rodinný dvojdům na
pozemcích parc. č. 116/46, 116/47, 116/48 a 116/49 u prostorového uspořádání plochy
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BV (bydlení v rodinných domech venkovských) – odpověď naleznete v čl. IV odst. [50],
písmeno e), body i-iii.

V Dobřejovicích dne 23.11.2020

S pozdravem

……………………………………………………….
Martin Sklenář
starosta
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“
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