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Městský úřad Kunovice
náměstí Svobody 361
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686 04 Kunovice
V Podolí 26. 7. 2019

Žádost o informace dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádám vás laskavě o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k mformacim.
r
l) Žádám o poskytnutí informace, zda existuje v současnosti jakékoliv platné rozhodnutí či povolení,
vztahující se ke stavebním úpravám, k rekonstrukci nebo opravám Kulturního domu v Podolí Cp.
101, včetně rozhodnutí o umístění uvedené stavby nebo stavebního povolení nebo ohláŠeni stavby
nebo jiiié obdobné rozhodnutí. Pokud takové rozhodnuti nebo ohlášení existuje, žádám c)
poskytnutí jeho kopie, včetně kopie rozhodnutí o prodtouženi jeho platnosti. Současně žádám q
informaci, jak v příslušné dokumentaci byl využit pozemek parcelní číslo st. 172, v k. ú. Podolí nad
Olšavou.
Pokud Žádné takové platné rozhodnutí neexistuje, ale v posledních 5 letech existovalo, Žádám o
poskytnutí jeho kopie, včetně kopie rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti a informaci, kdy jeho
platnost zanikla a z jakého důvodu.
2) Žádám o poskytnutí informace, zdá pozemní komunikace umístěná na pozemku parcelní číslo
3239/4, v k. ú. Podolí nad Olšavou (vjezd do ulice Pastviště) je legální pozenmí komunikací (dle
zjištění není zanesena do příslušného katastru nemovitostí, reálně ak existuje lze ověřit na místě),
nebo je tzv. ,,černou stavbou". Dle katastru nemovitosti je tento pozemek korytem vodního toku.
Současně žádám o informaci, kdo je silničním správním úřadem, pod který uvedená pozemní
komunikace spadá.
V souladu s §6 odst. 2 zákona č. I06/i999, o svobodném přístupu k informacím, trvám na přímém
poskytnutí informací. Žádané informace zašlete, prosím, do mé datové schránky ID:
. Děkuji.
S přátelským pozdravem
datum narození:
místo trvalého pobytu:

datová schránka ID:

