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Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav 

                      tel : 792 251 793 

              V Bílovicích dne 19. 8. 2021 

 

 

Tazatel 

 

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 ze dne 05. 08. 2021 v níž 

uvádíte: 

 

Dobrý den. 
 1.    V zápise ze zasedání OZ č.4/2020 ze dne 2.7.2020 je v bodě č.21 uvedeno 

 

K bodu 21) 

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s uplatněním nároku na nemajetkovou újmu za 

smrt ženy v prostorách Žudru, kterou uplatňují pozůstalí. Tato věc je v současnosti řešena 

s pojišťovnou. 
 Zastupitelstvo obce vzalo uplatněním nároku na náhradu nemajetkové újmy na 

vědomí. 
 

Sdělte prosím o jakou výši finanční náhrady se jedná a jak po roce řešení s pojišťovnou celá tato 
kauza pokračuje. 
 

Vám sdělujeme: 
 

že právní zástupce pozůstalých vznesl nárok na náhradu újmy pro celkem sedm osob 

v celkové výši 7,75 mil. Kč. Požadavek na náhradu pro jednotlivé osoby se pohybuje 
v rozmezí 750 tisíc až 1,25 mil Kč. Pojišťovna tento nárok šetří a o jeho výši dosud 
nerozhodla. 

. 

 
S pozdravem 
 
Ing. Miroslav Hochvald 
starosta obce Bílovice-Lutotín 
  
Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně) 
Mobil: 792 251 793 
e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com 
  
Obec Bílovice-Lutotín 
Bílovice 39 
798 41 Kostelec na Hané 
IČO: 00288012 
http://www.bilovice-lutotin.cz 

https://www.facebook.com/bilovicelutotin 

https://www.kostelecko.cz 
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Miroslav Hochvald <starostabilovicelutotin@gmail.com>

Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb:  
5. srpna 2021 10:45

Komu: starostabilovicelutotin@gmail.com

Dobrý den.
 1.    V zápise ze zasedání OZ č.4/2020 ze dne 2.7.2020 je v bodě č.21 uvedeno

K bodu 21)
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s uplatněním nároku na nemajetkovou újmu za
smrt ženy v prostorách Žudru, kterou uplatňuji pozůstalí. Tato věc je v současnosti řešena
s pojišťovnou.

 Zastupitelstvo obce vzalo uplatněním nároku na náhradu nemajetkové újmy na

vědomi.

Sdělte prosím o jakou výši finanční náhrady se jedná a jak po roce řešení s pojišťovnou celá tato kauza pokračuje.

Děkuji


