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Datum:
Komu:

15, červ na 2017 21.10
, obec~i hornole.cz.'žádost o posk , tnuti informaci

Předmět:

Žádost O poskytnutí informací
přístupu k informacím

DI zákona

Č.

dle zákona

106/1999._ b.. o svobodném

Č.

106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

žádám o

poskytnutí těchto informací:

1. Ve kterém roce byla na Obecní úřad Homole doručena žádost o vyjádření k
vybudování sjezdu z pozemku p.č. 639/1 v k.ú. Homole na silnici II. třídy
143, a pod jakým číslem
č.

jednacím byla zaevidována?
2. Kdy (datum) byl sjezd zkolaudován?

3. Z jakého důvodu byl sjezd na pozemek p.č. 639/1 v k.ú. Homole povolen a
vybudován?
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OBEC

HOMOLE

Budějovická 72
HOMOLE
370 01 Č. Budějovice
tel. 387 203 515
e-mail: obec@homole.cz
bank. spojení: MONETA MB a. s. Č. Budějovice
Jírovcova 1,37021 České Budějovice
č.ú.8308544/0600, IČO 244902

V Homolích dne: 28. 6. 2017
č. j. OÚH/ 587/17

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.,
O svobodném přístupu k informacím.

Obec Homole nemá povinnost poskytnout informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, neboť sjezd z pozemku č. parc. 639/1 k. ú. Homole
se nedotýká obecního pozemku, z tohoto důvodu nebyla obec účastníkem řízení.
V rámci dobrých vztahů obce a občanů Vám na dotazy odpovídáme.

Dotaz č.1) Doručení žádosti o vyjádření k vybudování sjezdu z pozemku č. parc. 639/1
k. ú. Homole sdělujeme, že žádost není evidována na OÚ Homole, byla podaná žádost
o povolení připojení sousední nemovitosti č. parc. 639 k. ú. Homole na silnici 11/143
u Magistrátu města České Budějovice v roce 2010 pod čj. 6553/10.

Dotaz č. 2) Ke kolaudaci sjezdu Vám sdělujeme, že dne 14.7.2010 bylo vydané
Rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice
povolení připojení sousední nemovitosti, pozemek č. parc. 639 k. ú. Homole na silnici
11/143,pozemek č. parc. 1489/2 k. ú. Homole.

Dotaz č.3) Odůvodnění rozhodnutí: protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání
rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy správce komunikace - Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje a kladné vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Jihočeského
kraje - DI PČR, Odboru dopravy a silničního hospodářství MM Č. B., po posouzení žádosti
a příslušných vyjádření nebyl shledán důvod bránící vydání příslušného rozhodnutí.
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do katastru nemovitostí

Informace o pozemku
Parcelní číslo:
Obec:

Homole [544493].?

Katastrální území:

Homole [641588]
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Číslo LV:

•

2

Výměra [m

]:

872

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list

DKM

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované

Druh pozemku:

orná půda

mapě

Vlastníci, jiní oprávnění
Podíl

Vlastnické právo
Pouzarová Marcela, Horní 55, Nové Homole, 37001 Homole

Způsob ochrany nemovitosti

:N''''
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

I.PEJ

Vým'"

55201.?

293

55301.?

579

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování

vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti

zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí

ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj. Katastrální

pracoviště České Budějovice.?
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 19.06.2017 07:00:01.
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Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na iejich e-mail adresu?
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