
Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb. stavební řízení, leden 2019, e-mail 
 
Žadatel,nar.xx.xx.xxxx, bytem…………. 

Předmět žádosti ze dne 21.1.2019 

Dobrý den,  

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o 

poskytnutí následujících informací:  

1. Kopii dokumentu, rozhodnutí o umístění stavby nebo ohlášení stavby na p.č. …. k.ú…., 

případně informaci o stavu řízení ke dnešnímu dni.  

2. Sdělení, zda se aktuálně připravuje nějaká změna územního plánu obce ….., a pokud ano, v 

jaké je fázi.  

3. Kopii dokumentu nebo rozhodnutí o umístění/ohlášení hydrogeologických průzkumných 

vrtů na pozemcích p.č. …….. k.ú. ….., nebo stavu řízení k dnešnímu dni.  

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady 

nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na 

níže uvedenou e-mailovou adresu. Důvodem mého zájmu je koupě nemovitosti v obci ….. na 

výše uvedených pozemcích. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

 

Podpis………., e-mail:……..  

 
 
Poskytnutí informace: 
Od: Ing. Josef Beránek <josef.beranek@pecky.cz> 
Komu: ……………… 
Datum: 23. 1. 2019 13:16:54 
Předmět: Informace o řízeních na pozemcích č.par. ……………..  
 
SDĚLENÍ 
K vašim dotazům č.j.: PEC/248/2019  a č.j.: PEC/249/2019, oba ze dne 21.01.2019 ohledně 
pozemků č.par. ………………….dle KN v k.ú……………….  v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím Vám MěÚ Pečky jako povinná osoba poskytuje informace 
v plném rozsahu: 
 
ad1. K dnešnímu dni není u nás vedeno žádné řízení. 
ad2. Není nám známa příprava změny územního plánu obce……….. a s ohledem na lokalitu se 
ani změna nepředpokládá, pozemky jsou určeny pro zástavbu RD . 
ad3. O hydrogeologických průzkumných vrtech nám není nic známo. 
 
Obsah tohoto sdělení po provedení anonymizace bude vyvěšen na příslušné stránce MěÚ 
Pečky. 
 
Ing. Josef Beránek 
odborný referent 
odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

 
 

https://www.pecky.cz/filemanager/files/file.php?file=397259


 
Odpověď k poskytnutí informace ze dne 24.1.2019 
 
Dobrý den, 
velmi srdečně děkuji za bleskurychlou odpověď, zachránil jste mě zřejmě od VELMI RIZIKOVÉ 
INVESTICE. Po návštěvě místa, kdy jsem viděl, že jde o již hmatatelnou realizaci a ne jen 
"prodej vzdušných zámků" - viz foto v příloze, jsem byl rozhodnut začít vyvazovat své úspory 
na koupi inzerovaných řadových domů:  
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/...............  

Po Vašem sdělení jsem vyléčen..... protože tento reálný stav je snad asi ještě horší, než jen 
pořizovat virtuální projekt na papíře a na zelené louce. 
  
Ještě jednou VÁM VELICE DĚKUJI za záchranu mých životních úspor a přeji krásný zbytek dne. 
  
………. 
 


