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ze dne: 15.3. 2019

Naše značka: CJ 01489/2019/taj
25. března 2019

dne 15.3.2019 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona
č.106/l999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o posky
tnutí informací, která je u nás
vedena pod č.j. CJ 01489/2019/taj, ve kterém požadujete:
1.

Jak a kdy (datum) získal investor souhlas lVlOb Hrabo
vá v kauze bytových domů v zatáčce u
točny autobusů na Šídlovci s umístěním stavby u parcel
y č.716/4.

2.

Kdo (podepsaná osoba) ho investorovi dal

3.

Pokud to nešlo přes usnesení rady, chtěl bych vědět proč
a jak toto rozhodnutí bylo v souladu
se zájmy

občanů, kteří proti umístění stavby bojují.

4.

Byl souhlas nárokový?

5.

Proč toto rozhodnutí nešlo přes usnesení RMOb Hrabo
vá?

6.

Kdo pověřil lng. Faicovou prověřovat úvěrovou smlou
vu investora u SFRB,

bylo toto s
vědomím vedení obce? Spadá toto do kompetencí
vedoucí stavebního odboru? Jaký byl
výsledek tohoto prověření?

Na žádost odpovídáme:
1. Souhlas snapojením 3 chodníčků na komunikaci
Domovská na parc.č. 716/4 vk.ú. Hrabová
vyznačil pan starosta na situaci stavby bez uvedení data.

2. Souhlas snapojením 3 chodníčků na komunikaci
Domovská na parc.č. 716/4 vk.ú. Hrabová
vyznačil pan starosta na situaci stavby bez uvedení
data.
3. Vydání souhlasu nebylo projednáno na jednání rady.
4. Souhlas není nárokový.

5. Proč nebylo stanovisko projednáno na radě, netuš
ím.

u SFRB. Vzhled em ke skutečnosti, že si
6. Ing. Faicová neprověřovala úvěrovou smlouvu investora
se pouze, jaký byl výsledek. Pokud se
SFRB vyžádal informace ke stavebnímu záměru, otázala
ci šířit dál.
domníváte, že k tomu nebyla kompetentní, nebude informa
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