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způsob poskytnuti informace: (vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu:

b) zaslat e-mailem :

C) k osobnímu vyzvednutí v budově úřadu
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Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována
příliš obecně, bude Žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude
rozhodnuto o jejím odmÍtnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na
zpracováni a poskytnuti informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta
způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.
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Bc.Hanušová
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Jirny dne
22.10.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou obec obdržela dne
21.10.2019, uvádíme:
-

na pozemku parc.č.
se nenachází žádné inženýrské sítě
povolení a výstavbu IS pro pozemek parc.č.1
(popř. budoucí parcelní čísla dle
přiloženého GP) i ostatní pozemky podél ulice Cyrilovská bude nutné řešit a projednat
jako celek se stavební komisí obce Jirny. Jednotlivé vstupy do zpevněné komunikace
nebudou povolovány.
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E-mail:
obec.jirnv@ jiŕňY.cz

