Obec Hraničné Petrovice
783 06 Hraničné Petrovice č. p. 75
Česká republika
obec@hranicnepetrovice.cz, www.hranicnepetrovice.cz, ID DS: p76a7mj
Telefon 585 036 076, 724 160 106 - kancelář, 775 981 953 - starosta

V Hraničných Petrovicích dne

Čj:

15. října 2021

165/2021

Věc:

Poskytnutí informace v režimu zákona 106/99Sb.

Obec Hraničné Petrovice, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), obdržela dne 30. září 2021 žádost
o poskytnutí informace podle InfZ:

1. z jakého důvodu podala obec výzvu dne 8. 4. 2020 – „odstranění stavby a neoprávněné užívání
pozemku“
2. z jakého důvodu obec doposud neodpověděla na návrh dohody o vydržení ze dne 7. 9. 2020
3. prosím o sdělení důvodu, proč obec zamítla následnou žádost ze dne 23. 2. 2021 na koupi
předmětných pozemků
4. žádám o sdělení, zda obec řeší, a jakým způsobem, ostatní nesrovnalosti ohledně tzv.
neoprávněných staveb plotu /velká většina plotů u původních domů v obci nemá řádné povolení
stavby/ a jak obec řeší ostatní ploty, které zasahují na obecní pozemek. Konkrétně : plot mezi
soukromou parc. č. 482/3 ve vlastnictví zastupitele p. Palůcha a obecní parc. č. 1569. Srovnáním
GP, který jsme si nechali vypracovat a skutečností je zjevné, že plot je částí i na obecním
pozemku. Na tuto skutečnost jsme upozornili v dopise dne 23. 2. 2021
5. žádám o sdělení, zda byl vyvěšen a kdy záměr na prodej pozemku parc. č. 1630/2
Poskytnutá informace:
Ad 1.

Obec jako vlastník pozemku podala výzvu k odstranění stavby Čj. 272+273/2019. Máme
povinnost hospodařit s péčí řádného hospodáře a v neposlední řadě bezpečnost (zrcadla
nesplnila očekávání).

Ad 2.

Nepokládáme oprávněnost žádosti na vydržení za relevantní (7.9.2020).

Ad 3.

Již 2.10.2020 usnesením 206/2018-22 byla žádost zamítnuta.

Ad 4.

Vyřízeny 3 žádosti. S dalšími jednáme.

Ad 5.

Záměr prodeje usnesením 405 z 26.7.2020.
Prodej usnesením 409 z 31.8.2020.

S pozdravem,
Drahomír Havlík
starosta obce

