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l. sdělcíí kžÍdostemo iníoníc. na zíkl'dě zÁkonl 106/t999sb.. o svÓbodíém
Dřísluou kinformlcím. Dodaným dle 5.3.201'líevidoÝánýDod č.i': 193/l4l Iz(
199/14^zrla 10.3.20t4í evidov|iňtDodč.i'208/l4lJMu.211/14^zr)
2. vÝŽvl k UDřsninížídostio inlormac€ n' zÁkladězákoĎa106/1999
sb.. o svobodnóm
(€ v idoÝáná Dodč.i'209/14/rzr)
DřisruD!k infornacim.!od!nédne 10'3.2014

obeoHEinŇ obd'želadne5'3.20]4a ]0'],2014ÝýšeuvedeĎé
Ž.doslio poslynud infomací
s odkMen na zikon č' 106/1999sb', o svobodnémpíslupu k infomaoín' ve znění
pozdějšichpiedpisů'keřé sc týkajl jedĎohoá téhožokJuhuzáIežitosť.a to unisGní vašimi
slov}' cit' .!€vné ptek'ky ve fomě osqých vdkých balvmů PoUZE pied mšin donen
(
a pied našiganjží.'
- Kc vzncscnýn dolúůfusdělujene následujici:
Tď. jak vám již bylo sděleno při osobnin je{jnánína obecíin úřaděHusinec dne ],].20] 4.
balvmy byly unislěny obci Husiíec ía po?f,mku,kteý je jejim vldtniotvim a veiejnim
prcslustvin' likoliv všat součáslípozenni konunikace ydanén niŠG se nehárejici'
DůvodeÍje Óchd! a zvýšeníbezpečnostiuživatelůdělskéhohiišlě' kteÉ jat velni dobřc
vile se nacházi v blízkosti(onLnikace (naprolidonu čp' 49 vuli.i P.avohBdecká)'
Balvmy jsou LmistÓny vc lzdálenosti cca 0.3 až 0'4 n od fumy konuniklce' Podnělem
ktomuto opatfuni byl njúo jiné záv& a doporudeDi znisnrilro šetieni tonmého dle
t1.'10.24t3.
Za účelovépov'ujeme vaše tvrzeDi, Že ballany .jsou pcvnou přckážkou mistěnou na
komuikaci a pied vašim domem a gaizí, žédošlo ke z!Ženi kÓnúikÚe a onezení
'.řódnéhopiisfupu.' m váš porcnek' Tato lvlzení íeúaji opolu !e iáttickéfu sulu (balý&y

jsou unIstěnyú tavmtélloŠ€ - veřejíézoleni'klerÁnenÍkomunikacíari jeji souěástí,
přes
nlici mprcti vďeho donu a galážo' a ludiž ígnonlo dojít k9 z!žgni konuíikee či
k onezeni pístupuk vďi nenovitosti'
Posntpobceneníschválností'
aleje opatienlmke Žýýšeíibezpeónostiděti.
ve vě.i pďkovacichplocba ve věci ',zpístupíěnr.částipozenk! 10/1 viz. naše!ředchozí
ÓdpÓÝědimpi čj. 647113/IZ..
čj' 648/|3]tz|,čj' 649|13|Í2Í.
t;' 1a0/|3IzI' tj' 733/13|rzr'
čj.735l]3Zr a sranoviska
zastupilels1va
obceM!í Únesed č'4/1Da|3a č'5nD013r dr
7.10.2ol3.
lsnesenič.9/82013
á ě'l0/8/2013
k dne26.]1'20l3'
KádÓsú Ýe věci..úaýřed nislni komÚitace Euinecká v loce 20i3 (áří' iijen)..
(ev'doÝilo pod čj' 209/]4/2.) konslalqjene.žežádoíje ve snyslu uí. s 14 odst'5) pisn'
b) zákÓna ř). |06|1999sb'' o svobodn{:npísfupu k infomrcín' ve znění Pozdějšich
piedpisů.neutiú a zlonoto dúvodunesfuzumitelni'neboťnenízřejmé,jaté konli.étnl
iďomrce poáduje€' v této souvislosti je nutno upozÓmi! Že a'}on neponecbává
poviménusubje*t!prcslo.!n volnouúva]u,kteéiÍfofua.éposk}'tne'
yýšewedeDéádosti,
vzlledfu k uvedené
nejsnosti a nesrozumitelmŠti
vás vy''1á obec(!oúmý subj€ko
v souladus út' $ 14 odst'5)plsn' b) zálona o infÓmaclch
k upřsĎčni ž{dostio specifúaclpožrdovmýchinfomací
v připadě' ž€ ž'dost nebudeupřsněna do 30 dnúode dne doručení
tétovýay, bude
vsÓuladusust s ]4 odí.5) písn.b) á}on. č' 106/]999sb', o svobodném
piísfuDu
předpisů'odmjEDla'
k ií1bmacin. ve měni pozdějšich

