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JUDr" Zdeněk Hromádka
advokátní kancelář
Rašínova522
760 01 Z|ín

Ve Z|echově dne

19.1 .2015

Věc: Poskytnutí informací dle zák'č. 106/1999 Sb.
VáŽený pane doktore,
v reakci na Váš přípis datovaný 29.12,2014 (odes|aný a doručený prostřednictvím datové
schránky dne 5.1,2015) sdě|uji v zákonné |hůtě toto:

.

pokud se týká dotazu na plnění p|ánovací smlouvy a rea|izaci projektu, by|o dosud
učiněno ze strany obce toto:
. by| zadán a zpracován geometrický p|án pro realizaci |. etapy
. bylo vypsáno a zrea|izováno uýběrové řízení na projekčnípráce
. by|y majetkoprávně vypořádány vztahy k dotčeným pozemkům
. by|a uzavřena sm|ouva o dílo na zajištění engineeringu uýstavby
. by|y zajištěny stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy
. byl zadán a zpracován geometrický plán pro rea|izace l|. etapy (ZTv,,olŠi 2-)
' by|o projednáno a odsouh|aseno dopravní řešení s Redite|stvím silnic a dá|nic
'probíhá územnía stavebniřízeni, o čemŽ jiŽ jste by| zpraven v minu|ém dotazu)
- v rámci majetkoprávního vypořádávání (směny a uýkupy dotčených parcel, resp. jejich
částí)bylo třeba vyčkat na skončenídědického řízení k jednomu z pozemků, přes nějŽ má
vést budovaná komunikace (p.č. 2758, p. Klofáč) od právního nástupce původního
v|astníka je jiŽ uzavřena smlouva o právo provést stavbu

-

- evidujeme neuhrazenou poh|edávku z titu|u čl. X. předmětné p|ánovací sm|ouvy (úhrada

finančního podí|u min. 100'000,- Kč) sp|atnou X||/2014, žadateli je zasílána písemná
upomínka

- da|šíneprovedeným úkonem je podpis směnné sm|ouvy ze strany paní lng. Pav|íny
Jakubíkové, majite|ky dotčených částípozemků p.č,'275311a p.č. 275612, vše k.ú. Z|echov
(ze strany obce je sm|ouva uzavřena, v|astník by| vyzván k podpisu po schválení směny
orgány obce i písemně dopisem ze dne 27 .6.2014 _ bez reakce; bude urgováno)

-

obec je si vědoma provizorního charakteru odhadu pův' nákladů pro vybudování
infrastruktury, do konce |edna bude známa aktua|izovaná ka|kulace a nauýšenÍfinančního
podí|u Žadate|e
- obec si nenívědoma Žádné škody, jeŽby mě|a vzniknout Vašim klientům
S pozdravem
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},ru}ám.,s?|o, ty a čIenůzastupitelstva
Zlechov č. 540
687 l0
Ve Zlíně clne 29. 17,2014
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V zastoupení mých k!í9ntu, spoleěnosti
538, PSC 687 10,IČ.293'&0 ó:q,

VINAŘSTVÍ

JarugÍr a's.'

se síďem Zlechov, č'p'
;p,*, i
;.i+'l"
r,cden.érn
u Krajskélro
u..poi.enosti :*l*fi.
vÍNo jÁKUBŘ s.Í.o.' se sídlent Zleclrov,soudu
č.p.

v Brně, oddíl B, ulot:^6.J9a
538' PsČ 687 10, IČ.292 3-5-065,;p.;;;'"
ou9!,oanim}.:.iiin" vedeném u Krajského
soudu
vBrně, oddíl C, vložka ó75ot (44;-;;; jen,,Hientl.),Vás
ii,oto zdvořile Žádáin veismysltt
ákona č' 106/|999 Sb., o svobodná
pii''.'|. í i"ň""."rm, .o' ,*lá".;^ poskytnrrtí
aktuálruch inťormacívztahujících.."
[p'oi*i.t.. zi""nou *7ív ,,oLŠ
Í2* aplnění Planovací
snrlouvY.uzavřené mezi obciZlechov
z"á*.ri řŇďiaťiigÍt< s.r.o. Kovo,
s'r"o. ze dne 28. l1. 2017, schválené
"
Usnesenínr e. :ro zrnimořádrrého zasedání
Zastupítelstva obce Zleclrov oná r r. io..íotz gau
jen ,,Plánovaci smlatnt,,,).
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Pr'edevším vas

.

.
-

ádám o sdělení následujících informací:
jak vypadá v současrrédobě plnění
ďe Planor,ací
'.-- smlouvy'
-....v*ÝJ'
v jakém stavu se Íeal.izacep.ó1"ktu
nacltáu:í,
,*:í*:ny jiŽ obec proveála v souvislosti s plněrrím Plánovací limlouvy
a vtrči jor.y*

í|f,J* il',1[;-",kte.g

neprovedené úkony a s nimi související
proďení plnční

zda si je obec vědona tn.oácí škody pro
mé klierrty z důvodu neplrrění Plánor,ací
stnlou\,y a nev-vbudoyá1í
infrastrut<,"iy
,p..iňí.ovanév Plánovací smlouvě a
19íejne
jaká konkrétní
jíz
ouec
učinila
u
ior,uisto.ii
s prod}enínr realizac9 nové
:patřeť
veřejné infrastruktury
dle Plánovací smlouvy r"- pia^*ací smlc,uvě
se obec zavázala
vybudor'at znríněnou veř.ejrrou infrastruktrrru.aó
to,'.e roku 2014 * čl. VilI. Plárrovací
snrlouvy), zejména zda obec uptatnilarrríhrad;
šd;;dle ustarrovení $ 24 zákona č.
82ll998 Sb.,
odpcvědnosii za škodu
- - pii výkonu ver,ejné nroci
rozhodntttín nebo nesprávným úředním po*topen,.
'pt,,oueÁ.,

:

Náklady na pořízerrí ťotokopií a veškeré
clalšínák]aciy uhradírne. Vašíodpověď
si dor,oluii
očekávat r' zákorxlé lhťrtě.

i

Velmi děkuji.
Se zdvořilým pozclravem
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