
o#s$ lY* u*4.$ ihflttrf3t-l
*kr. uh. ffi*ttriilEt, pg* esg 0+

t

l

Do6ra &A- \ . 7-ct'l b

, , ,tl,sI- fl.a,L (/ ox"Y
Obec Podoli

686 04 Podoli 190

V Podoli 22.3.2016
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Pod6v6m stiZnost pro nespr6vne vylizeni md Z6dosti o informace, o nEy', jsem Lddal Obec Podoli
dle zftkona d,. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacim, piipisem ze dne 11.2.2016.
Odpovdd jsem obdrZel piipisem ze dne 24. 2. 2016, E. j, OUPO090/20I6, do md datovd
schr6nky byl piipis doruden 2.3.2016.

Fiedrnit stfinosti:

1 . StdZuji si, Ze jsem neobdrZel informace, o kterd jsem 1,6dal v bodd 1) sv6ho piipisu ze dne IL 2.
2016. Z poskytnutych informaci nenf ziejme, zdareillnd existuje jakdkoliv rozhodnutf silnidnfho
spr6vnfho fiadu, nazdkladd kterdho do5lo k napojeni ridelovd komunikace, umistEnd na
pozemku parc. dfslo st. 54/2 v k. ri. Podoli nad Ol5avou, na hlavni silnici. Z poskytnut5ich
informaci nenf ani jasn6, ktery silnidni spr6vni riiad je k vyd6ni takovdho rozhodnuti piislu5ny,
piipadn6 pokud takovd rozhodnutf jakykoliv riiad vydal, tak kdy je vydal a pod jakfm dislem
jednacim. RovndZ mnd nebyla poskytnuta informace o tom, kdo piedmdtnlmrozhodnutim
v soudasnosti disponuje, ani mnd nebyla poskytnuta jeho kopie. Pokud tato ridelovd komunikace
a jejf napojeni nebylo nikdy i6dnd povoleno pifsluSnlim silnidnim spr6vnfm fiadem, ned6 se

dovodit, Ze vjmEnou povrchu komunikace zazdmkovou dlaZbu, do5lo k jeji legalizac|

Z6dAm, aby mnd byla poskytnuta informace o tom, kdo je piislu5nfm spr6vnfm riiadem ve vEci
napojenf tidelovd komunikace nachdzejici se na pozemku parc. d. st. 5412, v k. ri. Podoli nad
Ol5avou na hlavni silnici v Podoli. Pokud v dand vEci existuje jakdkoliv rozhodnuti piislu5ndho
silnidniho fiadu, kterd by legalizovalo st|vajici stav,LSddm o zasl|ni jeho kopie. Pokud je v6m
zn6mo, kdy a pod jakyim dislem jednacim bylo piedmdtnd rozhodnuti vyd6no, tak mnd je,
prosim, zalLete. Takd mnd sddlte, prosim, kdo timto rozhodnutim v soudasnosti disponuje.
V piipadd, Letakovl rozhodnuti neexistuje, uved'te, zda a jaklm zprisobem bylo napojeni
piedmdtn6 fdelovd komunikace na hlavni silnici v Podoli v minulosti legalizov6no a kterymi
pisemnostmi se to d6 doloZit.

2. StdZuji si, Ze jsem neobdrZel informace, o kterd jsem Lddal v bodd 3) svdho piipisu ze dne Il. 2.
2076. Obec Podoli mnd neposkytla kopii jakdhokoliv dokumentu, ktery by v roce 2015 vydd,
piislu5ny silnidni spr6vni fiad ke stavbd novd ridelovd komunikace pro motorovii vozidla,
nachdzejici se na pozemku parc. dislo st. 5412, v k. ir Podoli nad Ol5avou. S touto d6sti md

. Lddosli o informace se Obec Podoli vribec nezabyvala a nikterak ji nevypoi6dala.

RovndZ si stdZuji na skutednost, Ze jsem neobdrZel ani dal5i informace, o kterd jsem 26dalvbodd
3) svdho piipisu ze dne \L 2.2016. Obec Podoli mnd neposkytla kopii jak6hokoliv dokumentu,
ktery by v toce 2015 vydal piisluSnj silnidni spr6vni riiad ke stavbd pozemni komunikace pro
pEBf (chodnik), nachdzejici se na pozemku parc. d. 8/1 v k. ri. Podoli nad Ol5avou, ani mnd
neozndmila, kdo takovfmi dokumenty disponuje. Informace poskytnutd Obci Podolf v t6to vdci
26dnym zptsobem nevypoi6daly moji 1,6dost o informace.

3. StdZuji si, Zejsem neobdrZel elektronickou verzi z|vdreEnezpr6vy odesland poskytovateli dotace
na Duchovni arclaxadni are6l v Podolf, lctery byl,realizovany v roce 2015,vdetnE v5ech piiloh,
jak jsem o nd i,6dal v bodE 4) svd Zddosti o informace ze dne II.2" 2016. Obec Podoli mnd
poZadovanou zdvdrelnou zprdvu poskytla ve formd naskenovan;1ich listri, piidemZ zaka1dy
naskenovanf list poZadovala finandni rihradu, kterou jsem musel zaplatit. Piilohy k tdto
zdv&ednd zpr6vd i sem neobdrZel 26dn6.



LAdAm, aby mnd byly poskytnuty informace, jak jsem o nd,26dalve svdm piipisu ze dne lL 2.
2016, i'6daL Trv6m na tom, aby mnd piedmEtn6 zdvdrednd zprdva byla pieposlfunav elektronickd
verzi, vdetnd vSech jejich piiloh. Soudasnd Ldd6m, aby mnE byla vr6cena finandnf d6stka, kterou
jsem musel Obci Podoli zaplatit za naskenovand dokumenty, o kterd jsem neLddal.

4. Std):uji si, Ze Obec Podolf jako povinnj subjekt nedodrZela ustanoveni g14 odst. 5 zdkona,nebot
o upiesndni Z6dosti o informace poLidala ai, po 14 dnech od jejiho obdri.eni, a nikoliv do 7 dnri,
jak.je to uvedeno v zdkonu d,. 106/1999 Sb., o svobodndm piistupu k informacfm.

Upr'esi-uji timto bod 5) svd Lddosti o informace, o kterd jsempoL,ildalpifpisem ze dne 11.2.
2016. Zdddm informace o piijemcfch veiejnfch prostiedkri z rczpodtu Obce Podoli v roce 2015,
a to n6sledovnd:
a) u fyzickych osob jmdno, piijmeni, vfse a ridel piijatych veiejnych prostiedkri. Kategorie
t6cltto osob - v5ichni dodavateld sluZeb, zboLi amateridlu, vdetnd dohod o pracovnf dinnosti a
dohod o provedeni pr6ce. Neuv6d6jte informace, pokud se jedn6 o jednotliv6 plndnf, kter6 jsou
v hodnotd men5i neZ 2 000,- Kd.
b) u pr6vnickich osob nhze\, sidlo, vy5e a ridel piijatychveiejnych prostiedkfi. Kategorie tEchto
oso'b - v5ichni dodavateld sluZeb, zboLi a materi6lu, mimo dodavatehi elektrick6 energie, vody,
plyru, telefonickfch sluZeb, vd. sluZeb mobilnfch oper6torri a firem zablvajicich se svozem a
likvidaci odpadri. Neuv6d.Fjte, takd informace, pokud se jedn6 o jednotliv6 plndni, kter6 jsou
v hodnotd menSf neZ 5 000,- Kd.

ZAdAm, aby tato moje stfZnost byla i6dnd vypoi6d,6naa v5echny informace mnd byly poskytnuty
do datovd schrdnky ID ;

S pi16telslci7m pozdravem

i. Trv6m na piimdm poskytnuti piedmEtnfch informaci. Ddkuji.


