Obecní úřad Všehrdy
Všehrdy 29, 430 01 Chomutov
IČO: 00673293 Telefon: 602 655 158 Email: obec@vsehrdy.cz

Ve Všehrdech dne 18.7.2019

Odpověď' na dotazy uvedené v nesouhlasu s rozhodnutím o
odKtnutI žádosti

Obecní úřad Všehrdy obdržel dne 15.7.2019 vyjádření paní

,

.
1. V tomto dokumentu uvádíte, že lhůta pro vyřízeni žádosti končila 7.6.2019.

Odpověd'zní, že dne 23.5.2019 obdržel obecní úřad Všehrdy Vaši žádost o informace dle
zákona §106/1999 Sb., dne 28.5.2019 Vám bylo odesláno oznámenío výši úhrady za
poskytnutí úhrady. Dne 30.5.2019 obdržel obecní úřad úhradu a dne 11.6.2019 Vám byla
odeslána odpověd's přiloženými dokumenty. To znamená, že 15 denní pořádková zákonná
lhůta byla dodržena.
2. Ptáte se, jak je možné, že obec nemá projektovou dokumentaci na akci za 983.908 KČ.
Uvádíte nepochopení, dle jaké dokumentace se tedy vlastně dělal rozpočet a smlouva na
tuto stavbu.

Odpověď': Všechny dokumenty, které k této zálež'tost' máme, jsme Vám poskytl' Žádná
stavba za 983.908 KČ nebyla realizována, tudíž tyto prostředky z obecního rozpočtu
neodešly. Tuto záležitost řešilo minulé vedení a my k ni momentálně další podrobnosti
nemáme. Nyní je v řešeni následné napraveni. jakmile budeme mít nové podrobnosti,
budete samozřejmě informována prostřednictvím veřejného zastupitelstva.
3. Uvádíte, že již máme studii od 23.5.2019 a že zatajujeme obecní dokumenty.

Odpověď': Obecní úřad nedisponuje žádnou objednávkou ani podobnými dokumenty týkajicI
se územní studie. Žádná územn"studie nenív zadán' a to, co se s pozemky, které Vás zaj'mají
bude dít, budeme řešit v následné době. Dle dostupných informací již není na této ploše
zákonné nařIzenI pořIzenI územní studie, a je pouze doporučujÍcÍ. Pokud obec bude chtít
pořídit územní studii, bude tak projednáno na veřejném zastupitelstvu obce Všehrdy. Nyní
jde o mylné informace, které se k Vám dostali z nepodložených zdrojů. Jsou to tedy stále
domněnky. Jediné, co obdržel obecní úřad k tomuto pozemku, je situační výkres, který ale

není plnohodnotným podkladem. Jde pouze o prvotní nákres. Obecní úřad Všehrdy tento
dokument přijal až po vyřIzení podkladů pro odpověď' na Vaši žádost o poskytnuti informací.
Pokud bude mít obec zájem o projekt, bude opět řešeno veřejně na zastupitelstvu obce. Těší
nás Váš zájem o obec, a pokud Vás daná situace zajímá, můžete se samozřejmě na situační
výkres přijít na obecní úřad VŠehrdy podívat. Jen zdůrazňuji, že dokument není nikým
schválen a neníto územní studie.
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Be. Petra Březinová
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starostka obce Všehrdy
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