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Obecní úřad
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Bílovice Č.39
798 41

věc: Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb:

Kácení stromů a uskladnění materiálu na pozemku p.č.65

l. Má obec písemný souhlas od majitele pozemku k.ú.Lutotin, p.č.65- zahrada (naproti
Hospody) k pokáceni 2 ks ovocných stromů a k používáni celé plochy 872m2
pro uskladněni materiálů pro výstavbu kanalizace?

2. Proč se obec nesnaží výše uvedený pozemek, který je vedle mikrojeslí odkoupit?
3. Proč obec nevyužívá k uskladněni stavebních materiálů své vlastni pozemky,

např.p.č.l21?

Lutotín 9. 5. 2019
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Č.j. OUBL/2019/0018/Ho Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav V BÍ|ovicích dne 10.05.2019
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Tazatel

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

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnuti informace ze dne 09. 05. 2019 v níž uvádíte tyto dotazy
Vám sdělujeme:

Odpověď' na dotaz Č. l - Má obec písemný souhlas od majitele pozemku k.ú.Lutotín, p.č.65-
zahrada (naproti Hospody) k pokáceni 2 ks ovocných stromů a k používáni celé plochy 872m2
pro uskladněni materiálů pro výstavbu kanalizace?
Pozemek je využíván realizační firmou po dohodě s majitelkou pozemku celý a za jejího
souhlasu. Obec není v jejich smluvním vztahu jakkoliv angažovaná, jde o vztah dvou
soukromých subjektů.
Odpověď' na dotaz č. 2 - Proč se obec nesnaží výše uvedený pozemek, kte'ý je vedle mikrojeslí
odkoupit?
Dle vyjádření majitelky není o prodej pozemku, z její strany zájem.

Odpověď' na dotaz č. 3 - Proč obec nevyužívá k uskladnění stavebních materiálů své vlastní
pozemky, např. p.č.l2 l?
Obec využívá uvedený pozemek jen částečně, s ohledem na výsadbu.

Věřím, že vás tato odpověď uspokojila.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovice-Lutotin
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