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Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

Ž,d,,,1.

(jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti)

D,,um n,,o,,,ŕ
rč/ič·

,19ci'

Adr·sa(sídlo)·

Telefon·

,m,,,.

žádá: odbor .
.
(vyplňujte pouze v případě, že je Vám známo, který odbor je příslušný k podáni informace)

'"""""C"Z//
R)
,ú

NY&§C'R"' ,y
ňuwa'"

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

,i;
,L"r"lwu ¢p

'""""""'"""'
C) k osobnímu vyzvednuti v budově úřadu

podpis
Převzal'

Dne'

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 neupřesni do 30 dnů, bude
rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na
zpracování a poskytnuti informace. Po provedeni úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta
způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.
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PRO
vy/EUý,

Od:

<starosta@jirny.cz>
6. Června 2019 9:29
Obecní úřad Jirny
FW: Jirny, Letenská Čp
p.č.

Odesláno:
Komu:
Předmět:

From:
Sent: Wednesday, June 05, 2019 10:27 PM
To:
subject: Re: Jirny, Letenská čp
p.č.

J"7 G

Dobrý den pane
,
chá pu to tak , že od 7.9.2016 běží oficiálnI lhůta 5 let, od předaní ( koloudaci ) obci od zhotovitele firmy
?
Lhůta kdy muže byt zasahováno z důvodu přípojky vodovodu bude ukončena 7.9.2021 ? ja Vás"zadám o oficiálnI
dokument , usnesení obci kde jasný daný lhůty , převzetí od firmy
komunikace a zákon který to ošetřuje at
lŽ obec nebo stát . ja nežádám obec o narušeni komunikace , to jsmé probrali osobně , já Žádám o dokumenty které
potvrzuji ochrání lhůtu s přesným datem od - do ...
"""ľ,
Jako dlouhodobá majitelka nemovitosti ted'velice dobře vÍm kde na hranice pozemku nachází se kanalizace a plyn ,
já zadám obec o ofjciá|ni plán kdy te přípojky podle plánu uvědeny.
Respektuji rozhodnutí obci a usneseni , jsem uspořádány občan ale když situace takovým způsobem vyvinula ráda
bych měla dokumentaci a vše oficiálně v pořádku .
Děkuji za pomoc v řešení a zasláni potřebné dokumentace v této záležitosti ,
Hezky den .
.

Odesláno z iPhonu
5. 6. 2019 v 11:37,

Vážená pa ní

<sta rosta@ jirny.cz>:

,

k Vašemu dotazu ohledně vstupu do mÍstnÍ komunikace Letenská v Nových jirnech sdělujeme : nový
živičný povrch byl obci předán zhotovitelem fi.
dne 7.9.2016. Obec dle zákona o obcích je
povinna se o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře ( nenítudíž potřeba k tomuto
Rozhodnuti obce) a po dobu 5ti let od převzetí nového povrchu Vás do komunikace nepusti. Tímto
způsobem běžně postupuje i SŮS.
jako dlouhodobá majitelka této nemovitosti byste měla vědět, že plynovodní přípojka dle nám
známých informaci je vysazena do kiosku, který se nachází u Vašeho plotu v ,,zeleném pruhu".
V těsné blízkosti se nacházíi zaslepená kanalizační přípojka pro napojení na splaškovou kanalizaci.
S pozdravem hezkého dne
starosta obce jirny
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šárka Hanušová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

11. června 2019 12:23
obecjirny@jirny.cz
Fwd: Ochranná lhůta silnice v úseku úl Letenská , Nové Jirny.
Zadost Jirny.pdf; Jirny, Letenská
, p.č.
(1).eml (7,80 KB)

Dobrý den,
bohužel jsem neobdržela odpověď na mou žádost zaslanou 25.5.2019.
Tímto Vás znovu prosím o zaslání informací k místní komunikaci ve spodní části ulice Letanská viz nová
žádost v příloze tohoto emailu kde jsou podrobně vypsány mé dotazy.

Předem Vám děkuji.
S pozdravem
,
-------- Forwarded message --------Od:
Date: st 29. 5. 2019 v 11:36
Subject: Ochranná lhůta silnice v úseku ul Letenská , Nové Jirny.
To: <obec.iirl]y@,iimV.cz>
Dobrý den,
žádám o poskytnutí informaci, o místní komunikaci (silnice) v úseku spodní části ul. Letenská . Datum
kolaudace a ochranné lhůtě stanovené ze zákona a rozhodnutí zastoupení MU obce Jirny.
Poskytnutí informací o místních přípojkách kanalizace a plynu na hranice pozemku
na adrese: Nové
Jirny , Letenská
. Praha východ .

"ožádám zaslat informace na e-mail.
Děkuji.
Hezký den a s pozdravem,

Narozená :
Rodné číslo :
adresa :

Telefon:
E-mail:
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