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v Praze 37.3.2077
DATOVOU SCHRÁNKOU
Arnika - centrum pro podporu obČanŮ
Dělnická 541113,
HolešoVice
170 00 Praha 7

lč:75054841

žádost o informace
Dobrý den.

si ve smyslu zákona č. 706/1999 sb,, o svobodném přístupu
informacím (dále jen ,,informačnízákon") podat tuto žádost o informace, která se
vztahuje k řešení projektu Tran5parentní vlistavba Ve středočeském kraji (V
podrobnostech si můžetepřečístpřiložený dopis), Prosíme Vás o tyto informace:
Dovolujeme
k

.

seznam změn územníhoplánu Vašíobce, které byly schváleny od jeho
platnosti doposUd,
seznam usnesenízastupitelstva a rady, které 5e těchto změn týka|y.
seznam připadných kupních či nájemních či jiných smluv, které se týkaly
převodu práV či umožněnínakládání s pozemky dotčenými změnou
územního plánu (tj, kupř. nájemníčikUpnísmlouvy s developery, které se
týkaly pozemku, u kterého došlo před nebo po uzavřenídané smlouvy ke
změně územního plánu).
Pokud byly některé změny územniho plánu zrušeny soudem, prosíme o
číslajednacídanÝch rozhodnutísoudu.
Pokud jste Vúžemnímplánu l.yužili regulativu ,,podmíněnost staveb" možnost Výstavy za určitých podmínek, prosíme o 5dělenL jak konkrétně
byl tento re8ulatiV V územnímplnu Využit. Zajímá nás především, jestlije
kupř. ve Vašem územním plánu podmíněna dalšírezidenční\listavba
připojením oblasti na kanalizaci, vybudování komunikace, Vyřešením
dopravního napojeni oblasti, VybudoVáním přivaděče Vody, vybudováním

čoV a podobně.
PokUd Vaše obec uzavřela s investorV tzv. plánovací smlouvy podle
zákona č. 183/2006 sb., stavební zákon, prosíme o seznam těchto
uzavřených smluV a o informaci 5 kým byly uzavřeny a data jejich
uzavření. Pokud máte smlouvy V elektronické podobě, a proto je to pro
Vás časově možné,prosíme o jejich poskytnutí.

Pokud Vaše obec uzavřela s investory jakoukoli smlouvu o spo|upráci
,týkajícíse realizace záměru investora (např. se smlouva týká Výstavby

občan§ké vybáVenosti), prosíme o poskytnutí jejich seznamu Včetně data
uzavřenísmlouvy a informace, s kým byla uzavřena. Pokud máte smlouvy
V elektronické podobě, a proto je to pro Vá5 časově možné, prosíme o
jejich poskytnutí.

Pokud Ve Vašíobci píoběhlo leJerendum týkajícíse územníhorozvoje
obce, píosímeo 5délenítéto informace a sdélení,kdy reíerendum
probéhlo, jaká byla otázka, o nížse hlasovalo a jaký byl u/sledek, Pokud
byla na základě Výsledku referenda přijata navazujícíUsnesení
zastupitelstva, prosíme o jejich posk}.tnutí,

Za poskytnutí těchto informací nejlépe V elektron;cké podobě nebo

podobě

konkrétníhoodkazu předem velmi děkujeme,
5 poždraveín za Arniku
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centrum pro podporu občanůíMgr, Vendula zahumenská,

