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Záznam o poskytnutí informace
dle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů

Datum podání: 28. 7. 2017

Adresa žadatelez

Obsah požadovanéinformace a vyřízení:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Požadované informace byly zasIány doporučenou poštou na adresu žadatele.
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Žádost o inforrnace podle zákona č. {0611999 Sb.
Městský úřad Kryry
Hlavní 1
a39 81

Kryry
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V Kryrech dne28.7',l§17
č. 106/1999 §b.,
o zpřístupnění následujících informaci:

Ve smytlu zákona

o svobodném přístupu k

informacím

Vás

Žádáme

Váš pisemný souhlas jako vlastnika
15812 a
romunixace parc.č.3926l15 v k.ú. Kryry se svodem dešťových vod z objektŮ na st.Pstéká
nám
komunikace
Z
uvedené
15,gt2v k.ú,Kryry na komunikaciv KÓsielníulici.
povrchová voda na náš pozemek st,p.č. 364 a do nemovitosti, čímŽnám zPŮsobuje ŠkodYna
,..r"tiŮ Žaoa*u Vás o poskytnutí informace, kdy a kdo povolilsvod deŠťovévodY na tuio
komunikaci a v jakérn roinoaňuti, zápisu, jednánikomise nebo usneseníje Projednávání
tohoto souhlasu uvedeno nebo zveřejněno.
1. Dne 1,1 1 .2016 obdržel Stavební úřad Podbořany

povolit
2. Dáležádáme o informaci, jaká právni norma či odborný posudek.v|q gqožníla
aŽ
proč
dodateěně
a
komunikaci
Po
uuóo a*stwých vod z těchto'objektů na veřejnou
jsme
deŠťové
nás
Že
jstě
přizváni
uvedli,
a
kde
oyti
Řontrotni pótioc" 26.10.2016, ha kterou
vody z objektů naproti našemu domu poškozují,

s. žaaámetaké o poskytnutí informace, kdy a kdo sí o Váš souhlas se svodem deŠťouých
vad z těchto objektů zažádal
zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvzení předpokládané výŠe
uňraoý'nárládů, budou_li rjčtovárry, lnformaci žádám poskytnout v písemnéformě a zaslat
poštoŮ na nížeuvedenou adresu, Za jejich poskytnutí předem děkujeme.
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S pozdravem,
Manželé
Antonín Čon}<a
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Marie §onková

?Áýk|.ry{.,
adresa pro doručování:

pozn. Ze žádosti musí byt zřojmé, kterému pavinnému subjektu je urČena, a Že se Žadatel
aóma1a postrytnutí informaeá ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v Žádosti
p'říjmďní, datum narození, adresu místa trva!ého pobytu nebo, nenÍ-Ii přihláŠena.k
i*ieio,
"truatému
bydtiště a adresu pro doručování, liší-liseod adresY místa trvalého
'poaiti iobytu, adresu
pninická osoĎa uvede název, identifikaění čísloosoby, adresu sÍdla a
'róái, iiiiobyárcte.
se rozumí téŽ
iro aóručorarí, ršuise od adresy sí!ta. |{elou probytďoruČovánÍ
prostřednictvím
podána
zaaast učiněna elektronichy, musí
elektroiická adresa. l'e-ti
ji
elektronické
adresa
Pokud
pokud
zřídil
PodatelnY nanÍ
á,te,irolnicxe podatetny úřadu,
povinného
subjektu.
jakoukoliv
adresu
alektronickou
zierejnéna, postačípóaan na

Městský úřad

Hlavní 1
439 81 Kryry
tel.: 415 216 054
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Věc: Odpověď na žádost o informaci podle zákona č.106/1 999 Sb.ze dne 28.7 .2017

Dobrý den,
k otázce č.1 Vám sdělujeme,následující:
- dne 31.10.2016 vydal MěU Kryry - souhlas s umístěnímdešt'ových svodů ze stodol. stojících
na stp.č.15812 a č.15912 v k.ú.Kryry. na místníkomunikaci v Kostelní ulici
k otázce č.2 a 3 Vám sděluieme následující:
- dne26.10.2016 byla kontrolní prohlídka na místě a poté byl vydán výše uvedený souhlas. který
si po nás vyžádal SU Podbořany. V uvedené Kostelni ulici jsou dešt'ové vody svedeny téměř ze
všech nemovitostí na místníkomunikaci a tak.ie tomu ve všech ulicích v Kryrech tam. kde
nemovitost stojí na hranici s místníkomunikací či chodníkem.
současné době je v ulici pět vpustí, které zajišt'ujípostupné aplynulé natékánídešt'ovýchvod
do kanalizace. Z důvodůodvodnění komunikace na Vašístraně byly.iiž v roce 2074 osazeny
našimi zaměstnanci žlabovnice a nová vpust', která odvádí dešt'ové vody do kanalizace. Toto
Ópatření bylo provedeno na základ,ě opakovaných stížnostípanaČonka. Funkčnost tohoto

V

opatření byla potvrzena i majiteli sousedních nemovitostí.

uvedené vám dáváme na vědomí.

V Kryrech 8.8.2017
ZaMěÚ Kryry: Hloušková Věra" inv.technik
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