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Vyřizuje:
Tel.:

84.1, S, 5 Novotný
466 094 141

Datum:

4.2.2019

Žadatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích"), poskytuje žadateli ve smyslu
ust. § 4, § 4a způsobem uvedeným v § 14 zákona o informacích požadovaný údaj - v celém rozsahu žádosti.
Žadatel - dle ust. § 14 zákona o informacích
Jméno, příjmení
Datum narození
Bydliště

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žádost byla přijata dne 31.1.2019, podáním do datové schránky
Požadované údaje (výpis ze žádosti)
Poskytnutí údajů o počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a vydaných rozhodnutí o vyvlastnění v době od 1.1.2014
do 31.12.2018 na základě uvedených vyvlastňovacích titulů:
1) Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ust. § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění věci
nacházející se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (dle ust. § 17 odst. 2 památkového zákona).
2) Vyvlastnění za účelem využívání nebo ochrany přírodního léčebného zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
(dle ust. § 33 odst. 2 písm. b) lázeňského zákona).
3) Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných staveb pro ochranu před povodněmi, veřejně prospěšných
opatření spočívajících ve snižování ohrožení území povodněmi nebo zvyšování retenčních schopností území (dle
ust. § 55a vodního zákona, příp. dle ust. § 170 odst. 1 písm. a, b stavebního zákona).
4) Vyvlastnění za účelem výstavby čistírny odpadních vod (dle ust. § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona).
5) Vyvlastnění za účelem realizace veřejně prospěšných opatření spočívajících ve zřizování územních systémů
ekologické stability (dle ust. § 170 odst. 1 písm. d) stavebního zákona).
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Poskytnutí požadovaných informací
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, uvádí, souhrnně za vyvlastňovací tituly uvedené v bodech 1) až 5) žádosti, že v
uvedeném období nevedl žádné řízení o vyvlastnění a nevydal v této věci žádné rozhodnutí.
K tomu uvádí, že v uvedeném období neobdržel žádnou žádost ani nezískal žádný podnět k vedení vyvlastňovacího
řízení.
S pozdravem

Lubomír Novotný
Vedoucí odboru

