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Věc: RolhodnLrti o ó'tslečnémodmitnutí žádosti
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00

Praha ,l

N{čstský irřad Dobřicho\ice. jako polinn! subjekl ťc sl}r}slu § ] zákona l06ii999 Sb. o
s\obodnérn piislllptl k inlonlaciIl (dálejen..porinni sub_lekt"). vc zněni pozdějšich piedpisů (dálc
jen..Zák, č, ]06] l999 Sb,) ro7hodltakroi
žádosl žadalc

,19

00 Preha,1 se dle §

l5

odst, l zák č,

l06i l99g sb, odmitá v rozsahu:
ncposk}lnuti intbnnaci požadolarrlch porl bodem 2,
nePosk}lnuli inli] nacípožadoťaníchpod bodenl 7,

žádosli kolaLld3čni ro7hodnuti stá\t\:
žádosti l0zhodnlLli RoP o llZavienícest],

odú\od,lěni
Dne ]],).]0] 1 poda] žedalcl dIc Zák, a l06,1999 Sb, žádo§t -.o předložení následLrjicíclt
dL.kLrficnlů-. klcíé5LjU\isi s uza\řením komLrnikace do osad\ ].a\jčk\ Ze \t|an\ n]ěsla
Dobiichor ice:
].
žádoŤ o dolaci na ťstevbtl c\klotllri\
2.
kolatLdačníIozhodnLrli ýa\ b\
povolení přis]ušného ol,gárlLl Po|].ic aR , kajici \e dopm\ni]ro značcníc}kotla§]

t,r.r].
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6.
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Po\oleni o uza!řenicej1\ piijlunlého \ilničniho sprá\,ního iliaclu
zápi§ z,jednání lad} nleila o u7a\řeni 7miňo\ané konunikacc
rozhodllLrti [iOP o Llza\řcni ccsN

žíd.i1pt.solldil \ e sm} s]u § ]1 zák, č, ] 06,1999 Sb, a nasledně dospěl
k závčru. žc žádoslr nclze dlc § ]5 trds], i lák, a, l06'l999 Sb, \,)ho\ět \ rozsahu uvecleneln \c
\ýřoktl rozhodnuli, K du!odirm odmilnUti žádosti po\inný sllbjekt u\,aldi:
Po\ inný §ubjekt nejdřive

sPrá!|ího sp;su sta\ebniho úřadu \4čSlského itřadu
ť]crnošjcc oSÚ oddéleni doPla\) a sprri\,} konunikací a pro nahlédnuti do nqj a poříZcnr
lo1okopii lohoto D]aleriá]Uje tieba, ab} žadátel posiltpo\aI \ sotlledu S přis]ušnýllj ustan!\ ťnlnli
prá\,ních předpisLl upra\u]icích Iahližcni do správniho spisrr a poiizoláni lo1okopii |zciltlclta §c
.iedná § 38 zákona č, _s00]]00,{ sb,. sPlá\ni řád. !e Zrrčlrípo7dějšich předpisů a § l92 záltona č,
] 81l2t]06 Sb.. o územnim plánovrini a starebnirn řádtl (sm\ ební záko| ). ve znění pozdě.jšich
př§dpisil], S ohledem na konstantní rozhodo\ aC l nra\ l l\e] \,\ 5\l l! oPla\l ll o §olldtr C R (napřiklld
rozsLldek Sp, Zr), 5 A! ]r]00:1). 1elo uslano\ení tL!edených prá\nich předpi"il piedsúruií lcgitinlní
omezeníprá\a ntl po§k)tnuti jnfomacidle 7ák, ó, l061l99q sb,
ad 2) Kolaudační rozhodl]utí.]e loučáSli

ad

])

l ()1o

nE nů)e,
rozhoLlnúti nee\i\ltl]c v pi§enrlré fonuč. tUdiž ie povirln]i sL]biekt poskttnolrt

Z lěchto dů\odťl !leb) lo rrrožnéžádosti o posk!tnUri ilrlbrnraci
lozsalrLl

C]le

Zák, č, 106] lgg9 Sb,

\

Llvedenénl

\\Ío!ěl,

PC)učcui

Ptoti toriuk) usnesení lze podat oclr,oliirrí do 15 dnů odc dneicho oznámení ke Klaiskénrt
úřadu Stře.loč.skéhokajc. a to pod'tniln u 7dejšílro1!lěstskélro úřadu,

Petl llaLrrpl
tajcnrník NlčťlDobilclrovice
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