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Žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/ 1999 Sb. - střelnice Bdeněves

Vážení,
dne 26. 06. 2019 jsme obdrželi Vaší žádost podle zákona 106/ 1999 Sb., doručováno datovou
schránkou, ID zprávy: 687841229, v následujícím znění:
Obchodní společnost A3K spol. s r.o., IČO: 040 66 928, se sídlem Praha 5, Malá Strana, Plaská 614/10, PSČ 150
00 (dále jen „Žadatel“), tímto žádá Obec Bdeněves, IČO: 005 73 001, se sídlem Bdeněves 49, PSČ 330 32 (dále
jen „Povinný subjekt“), o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem této žádosti je poskytnutí níže vymezených informací týkajících se činnosti Povinného subjektu
prováděné v souvislosti se zpracováním změny č. 1 Územního plánu obce Bdeněves, a to na základě usnesení
zastupitelstva obce č. 18/2018 ze dne 26. 03. 2018, resp. dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny
ze dne 18. 06. 2018 (dále jen „Změna územního plánu“), a souvisejícím zřízením sportovního střeleckého areálu,
konkrétně:
(i) poskytnutí informace o tom, které orgány veřejné správy (příp. další subjekty) oslovil Povinný subjekt, resp.
jeho orgány, v souvislosti se zpracováním Změny územního plánu a zřízením sportovního střeleckého areálu, a
to od září roku 2018 do současnosti;
(ii) poskytnutí informace o tom, zda Povinný subjekt podnikl další kroky významné pro případnou Změnu
územního plánu a zamýšlené zřízení sportovního střeleckého areálu, a to od ledna roku 2019 do současnosti;
(iii) poskytnutí všech písemností, které odeslal a obdržel Povinný subjekt, resp. jeho orgány, v souvislosti s body
(i) a (ii) této žádosti (zejména podněty, návrhy, sdělení atd.).
Požadované informace zašlete, prosím, v elektronické formě prostřednictvím datové schránky Žadatele, ID:
t9433fa.
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K vaší žádosti sdělujeme následující:
(i) informaci poskytujeme doložením listin podle bodu (iii)
(ii) informaci poskytujeme doložením listin podle bodu (iii), žádné další významné kroky podniknuty
nebyly
(iii) písemnosti dokládáme elektronicky v příloze, celkem počet příloh 58 stran textu.
Sdělení je vyhotoveno bezúplatně a zasíláme jej elektronicky prostřednictvím datových schránek.

S pozdravem
za obec Bdeněves
Ing. et Bc. Petr Chleborád
starosta obce
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