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zapsané ve spolkové m rejstří ku, vedené ho MS v Praze, oddí l Ę vlož ka

obec Dobřejovĺ ce
NaNávsi 26,
25| 0l Dobřejovice

V Dobřejovicich 9.12.20Ż 0

Věc: ž ádost o poslĺ ytnutí infoľ mací dle zákona 10ó/ 1999 sb.

obdrž eli jsme Vaš e vyjádření k naš í ž ádosti dle $ l06/ 1999 ohledně dů vodů ke změně někteých č ástí
ú zemní hoplánu. Bohuž el musí me konstatovat' ž e Vaš e vyjádření , resp. odkaz na Vaš e vyjádření v ěl.
VI (nikoliv ěl. fV) odst.50, knaš emu,,Návrhu na zľ uš ení opatření obecné povahy ...." ze dne
3| .12.2020, odpovědi na naš i ž ádost neobsahují :
a) u zelených ploch se odvoláváte na stavby souvisejí cí s hlavní m využ ití mplochy' např.
chodní ky. Ale to strávají cí ÚP umož ňuje jako vhodnou a převládají cí fci, citujeĺ ne,,... ..pBš í
plochy a stezky, lavič ky ...";
Z ýś euvedené ho vyplývá,, ž e to nemů ž eb1ýt dů vod, pľ o kteľ é byly do pří pustné ho využ ití ploch
lokalĘ ZY (ze| eň na veřejných prostranství ch), vlož eny "stavby a zaří zení dopravní a
technické infrastruhury". Z obsahutohoto způ sobu vyuŹití je mož né prakticky vš e, co
namí tlĺ me a co mů ž ejiž dnes investor dí Ę tomu rea| izovat, aě se to műż e zdát bý absurdní .
b) o dů vodech ke změně prostorové ho uspořádání plochy SV (plochy smí š ené obytné
venkovské ), kde doš lo ke sní ž enívýměry stavební ch parcel oproti zadání Změny č . 2 na min.
l.400 m2 pio rodinný dvojdů m n.ni u" Vaš em vyjádřä ní ani zmí nka
c) dů vod uvedený ke změně vyměry stavební ch pozemků na min. 1250 mŻ z 1600 m2 pro
rodinný dvojdů m na pozemcí ch parc. é . 116/ 46,716147,116148 a 116149 u pľ ostorové ho
uspořádání plochy BV (bydlení v ľ odinných domech venkovských) - naľ ovnání vlastnických
vztahů a předejití problé mů m s dělení m pozemků pro převod na obec, postľ ádá logiku.
odkupem celých pozemků parc. ě. 116148 a 116149 o celkové roz| oze 99 m2 na zź k| adě
usnesení zastupitelstvaz l2'3. t.r.' (coŽ je rozumné rozhodnutí ) nedochází k ž ádné mu dělení
pozemků a rovněž rozsah odkoupených pozemků nezdů vodňuje sní ž enívýměry. To přeci není
skuteěný dů vod ke sní ž enívyměry stavební ho pozemku o 350 m2 nutné ho pro již postavenou
stavbu. ojakýtedy š lo?
ustanovenim zź lkona ć . 106/ 1999 Sb., o svobodné m pří stupu k infoľ mací m ve znění
pozdějš í ch předpisů ' proto Vás znovu ź áńź meo poskýnutí informace o dů vodech, kteľ é Vás vedli k
změnám ú zemní hoplánu, které jsou souč ástí schválené Změny ě. Ż inemní ho plánu Dobřejovic
v kapitole A{ kde se stanovují podmí nky pro využ ití ploch s rozdí lným způ sobem vyuż ití ,ato v ľ ozsahu
uvedené m v naš í předchŁejí cí ž ádosti z9.ll.2020.

V souladu

s

Ż ź rdárme Vás o

zaslĺ ĺ nípož adovaných infoľ mací na adľ esu spolku.

S pozdľ avem

ClĹ'ĺ .l.l_l 1,;,;;:
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