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Poč. lis.:

"

Poč. přil./iis.,

ť"

Dobrý den pane vedoucÍstavebnlho odboru pane Ing. Horáčku.
Opakovaně se na Vás obracíme.
Věc : Žádost o informace
K žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ze dne 25. 5. 2020 uvádíme :
K bodu I)
Na základě našeho podnětu na Policii ČR k parkováni pana
- našeho přímého
souseda řešíme problém s nepřehledným parkováním jmenovaného od roku 2017.
Od Vašeho úřadu jsme obdrželi ROZHODNUTÍO NAŘÍZENÍODSTRANĚNĹSTAVBY č. j.
STU/1636-20/HOR/264-2020, které jste Vy, pane Ing. Horáčku - vedoucí odboru
stavebního úřadu vydal. Podnět ke ROZHODNUTÍ je na základě naši rodiny
. Ve
Vašem ROZHODNUTÍ výše uvedeného Čísla jste vymezil účastníky jednání, kterým
bylo rozhodnutí doručeno a mezi které patří
a
. Náhodně
jsem se doslechla na základě dotazu po té, co můj syn
obdržel od npor.
dopis přiloženým emailem, že je zřejmé- že proběhlo jednánía to mi pan
místostarosta naší obce Podolí telefonicky potvrdil. Ptám se - PROČ JSME NA
JEDNÁNÍ NEBYLI PŘIZVÁNI ?
jmenovitě pan
také pan místostarosta

a

, když na jednání byl pozván pan

a

?

K bodu 2) Žádám o zaslán'záp"su a Rozhodnut' z tohoto jednán'
K bodu 3) Kdo povolil stavbu před RD č. 20 o půdorysu 10,5 x 4, 5 m z betonové
dlažby? Na okrajích nového parkoviště jsou původní části betonové dlažby - tedy
stavba nebyla odstraněna.
K bodu 4) Nic se nezměnilo, pan
nadále bezohledně parkuje. Ptám se Vás, pane
Ing. Horáčku : ,,Kdo bude nést veškerou odpovědnost za následky havárie, ke které
dojde v mé rodině, protože výjezd z našeho ROJE NEPŘEHLEDNÝ OD R. 2017? " Pan
nepřehledně a bezohledně parkoval také v době, kdy u nás byla moje dcera s
vnučkou. Dcera parkovala před našim RD v době, kdy byl vládou ČR vyhlášen STAV
NOUZE od 12.3. 2020 - 17.5.2020.
Reklamy
1

Děkuji Vám za odpověď'.
S pozdravem
, 686 04 Kunovice

tel.

Přílohy - fotodokumentace 8 x, poslední je parkování moji dcery
na trávníku před našim RD

Přeposílám dopisz Policie ČR
Dotaz k neoprávněně vybudované stavbě KRPZ-40446/ČJ-2020-151106
20.5.2020

-------- PůvodnIe-mail---------Od: epodatelna.policie@pcr.cz <epodate|na.po|icie@pcr.cz>
Komu:
Datum: 7. 5. 2020 9:52:52
Předmět: Dotaz k neoprávněně vybudované stavbě KRPZ-40446/ČJ2020-151106

Dobrý den p.

,

z dokumentů, které jste nám zaslal, je zřejmé, že
stavebník (VáŠ soused) byl vyzván k odstraněni
stavby. Do 30 dnů ode dne zahájení řIzenI o
odstraněni stavby může stavebník dodatečně
požádádat o povoleni stavby. Poté se řízenI o
odstranění stavby přerušuje a bude probíhat
stavebnÍřízenÍ. A až bude případně zamítnuta žádost
ve stavebním řízenI, tak opět pokračuje řizenI o
odstraněni stavby. Musíte sledovat na příslušném
stavbnim úřadě, jak se věci vývÍjejÍ a pak teprve
můžete dávat podněty k nedodržování lhůt apod.
Policie ČR v tomto případě nemá žádné pravomoci,
které by ji opravňovaly k nějakému opatření.
S pozdravem
npor.
vedoucí DI Uherské Hradiště
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