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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 03.10.2014 byla na podatelnu obce Hrádek a jejich orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o poskytnutí informací ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.
V žádosti požadujete:
a) zda byla či nebyla projednána změna projektové dokumentace II. etapy veřejné kanalizace –
konkrétně – kanalizační řad A1 v dolní části obce,
b) v kladném případě pak datum a číslo usnesení jednání zastupitelstva obce, kterým byla schválena
změna projektové dokumentace zapravení rýhy kanalizace – II. etapy veřejné kanalizace – kanalizační
řad A1.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme následující
informace:
Změna projektové dokumentace II. etapy veřejné (splaškové) kanalizace, konkrétně části týkající se
spodní části obce, tzv. kanalizační řad A1 – zapravení rýhy, byla v zastupitelstvu obce projednána
s tímto závěrem: Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém 28. zasedání konaném dne 27.02.2014
usnesením č. 658/02/28 Z rozhodlo opravit místní komunikace po II. etapě kanalizace v rozsahu
stanoveném oceněným výkazem výměr a navíc s příspěvkem obce celoplošně v těchto čtyřech
částech obce:

- 1) ulice od čp. 52 po čp. 90 (tzv. „statková ulice“),
- 2) ulice „u dětského hřiště“,
- 3) ulice „náměstí u Jednoty“ + cesta ke kostelu
- 4) ulice od čp. 260 po čp. 280.
Dále Vám sdělujeme, že z důvodu současného řešení zvýšení hladiny spodní vody a stížnosti občanů
bydlících ve Vámi zmíněném úseku kanalizačního řadu A1, není možno řešit úpravy povrchu zmíněné
komunikace, a to až do doby, než bude celá situace zdárně vyřešena.

S pozdravem
Ondřej Kubic
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