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Žádost o poskytnuti informace

Dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o poskytnutí informace:

1/ Kdy bude pokračovat řízení naší žádosti ze dne 6. 10, 2014 o zprůjezdněnľ komunikace na
pozemku p,č. 1175/4, k.ú. Čakovice u Ře,henic, která je stále vedená v pasportu komunikací na MÚ
jako veřejně přístupná účelová komunikace.
ŘÍzenÍ o zprůjezdněni této komunikace bylo přerušeno rozhodnutím MÚ Týnec nad Sázavou, č.j.
MUTnS - 7106/2014 ze dne 17, 10. 2014. Toto usneseni bylo zrušeno rozhQdnutím KÚSK, č.j,
163015/2014/KUSK-DOP/Nech, sp.zn. SZ_ 163015/2014/KUSK, ze drie 23, 3. 2015. Rozhodnutí nabylo
právni moci dne 31. 3, 2015,
Pokud případně byl pozemek p.č. 1175/4 vyňat z pasportu komunikací, žádáme o sděleni, případně
kopil dokumentu, kdy se tak stalo a na základě jakého rozhodnutí,

2/ Sdělení data, kdy bylo MÚ Týnec nad Sázavou odesláno na KÚSK, Zborovská 11, 150 21 praha 5
,,Odvolánl proti deklaratornímu rozhodnutí MUTnS - 8788/2014 ze dne 11. 12. 2014" ve věci
prokázáníveřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 1175/4, k,ú. Čakovice u Řehenic,
ze dne 21. 12, 2014, podané na mú Týnec nad Sázavou dne 22. 12. 2014.

3/ Sdělenídata, kdy a na základě čeho bylo povoleno umístěni závory mezi pozemky p.č. 1178/6 a
p.č. 1175/4 v obci Čakovice, k,ú, Čakovice u Řehenic. ,

V Čakovicích dne 8, července 2015
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Žádost o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti ze dne 8. 7. 2015, č. j. 6235/2015 dle zákona Č.106/1999 Sb,, o svobodném
přístupu k informacím, Vám zasíláme následujIcí odpověď' na Vaše dotäzY v žádosti obsažené:

l) Řízenio Vašižádosti ze dne 6.10. 2014 o zprůjezdnění komunikace na pozemku pare. č. 1175/5 v k.ú,

Čakovice u Řehenic, bude pokračovat po skončeni řizenÍ, jehož předmětem je určení charakteru

komunikace na citovaném pozemku, t]. po skončeni řízení vedeného Městským úřadem v Týnci nad
Sázavou pod č. j. MUTnS - 8789/2014. V řízení vedeném pod č. j. MUTnS - 8789/2014 bylo dne
11. 12, 2014 vydáno rozhodnutí, které bylo napadeno odvoláními, o nichž bude rozhodovat Krajský
úřad Středočeského kraje, jemuž byl příslušný spis včetně odvoláni předán dne 6. 3. 2015.

2) Vaše odvdánl ze dne 21. 12. 2014 proti deklaratornímu rozhodnuti M UTnS - 8789/2014 (v textu
Vašeho odvolání je chybně uvedeno č. j. 8788/2014) ze dne 11. 12. 2014 ve věci prokázání existence
veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p. č. 1175/4 v k. ú. Čakovjce u Řehenic, bylo na
podatelně KÚSK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáno dne 6. 3. 2015 pod č. j. MUTnS -2007/2015.

3) K odstranění řetězu mezi pozemky 1175/4 a 1178/6 v k. ú. Čakovice u Řehenic byl p.
vyzván dopisem ze dne 8. 9. 2014 pod č. j. MUTnS - 6007/2014.
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