Město Milevsko, nám.

E.

Beneše 420, Milevsko 399 O1

Žádost dle Zákona č.106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím, ve
vv'
v
D
vz
Znění pozdejsıch
predpisu a Zadost dle zákona č. 128/2000 Sb. 82
písm. c):
§

Žádám Městský úřad

Milevsko 0 Zaslání informací a podkladových
materiálů
„Oprava Šveı-moyy ulice III. Etapa“

týkajících se prıpravy investiční akce:

Protože od konce roku 2016 nebyly Zveřejněny
žádné informace týkající se této investiční
akce, cílem dotazu je ověření stavu a dodržení
jednoho požadavku Zde bydlících občanů.

Dotazy:
1.)

JE PRAVDDA, že pro III. Etapu Švennovy ulice:
l.l) Je pro vodohospodářskou infrastrukturu
(vodovod, deštová a splašková kanalizace)
vydane' územní rozhodnuti a Stavební
povolení (před rokem
l.2)

2016).

Měl Ing. Zítek provést požadované úpravy
(komunikace, infrastruktury) na
původním projektu a do konce roku 2016 předat
podklady pro územní rozhodnutí a
stavební povolení

2.)

Kdy byly předány podklady

(projektová dokumentace) pro územní rozhodnutí
a kdy bylo

Vydáno úzernní rozhodnutí.

3.)

Kdy

byly předány podklady (projektová dokumentace)
pro stavební povolení a kdy bylo
vydáno
stavební povolení.

4.)

Je vprojektu

a stavebním povolení akceptován
občanů, aby

NEBYLA ZVÝSENA NIVELITA CHODNÍKÚ,

ohledem na vjezdy

S

tzn. xnnsf být Snžžz-zna nivęıiız

vozovky (dnes vozovka a chodníky cca V jedné
rovině)?
Současně požadavek, aby chodníky měly jen
minimální Obrubník,
5.)

Kdy bude investiční akce realizována.
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Pokud by požadavek na
informace (osobní data u
příslušných podkladových
možnosti uvedené V 8b
materiálů)
odstavec
§
3
Zákona
údaje podle odstavce 1
č.106/1999 Sb. „Základní
se poskytnou pouze v
osobní
tomto rozsahu; jméno,
obec, kde má příjemce
příjmení
rok
narození
trvalý pobyt, výše, účel
a podmínky poskytnutých
prostředků.
souhlasím S anonymizací údajů
veřejných
nad toto Zákonné Vymezení.
POZN.“ I žádosti, které se
týkají informací Z činnosti
Zastupitelstva
dle organizačního řádu
nebo Rady
Městského úřadu Milevsko
(část
prvni
hlava
vsouladu S 59109 Odst 3 písm.
1, článek 2, bod
(8))
a) Zákona č.128/2000
Sb. a dle díkce
č. 5 00/2004
130 Odst.] Zákona
§
Sb., vyřizuje Městský
úřad
překračoval

MM

MM

Milevsko.

Pro Zjednodušení komunikace
a eliminaci nákladů dle
zákona č.106/1999 Sb. 0
§ 17, žádáme dle § 4 Odst.
5)
bezplatné Zaslání odpovědi
a
podkladových
jednání
materiálů
na níže uvedený e-mail.
pro

ZMM

V Mílevsku,

dne

30. 8.

2017

Jméno a příjmení:
Ulice a č.p.

:

PSČ a město:
Adresa je adresou: trvalého
pobytu, bydliště í doručovací

Doručovací e-mail:

Datum narození:
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Městský urad Milevsko
odbor investic a správy majetku
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nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko
Tel. 382 504 111, fax: 382 504 211, email: david.lukes@milevsko-mestoLcZ
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06:09,2017

Tel.:

E-mail:

Vyjádření Odboru investic a správy majetku k žádosti dle Zákona
30.08.2017, doručené dne 31.08.2017, č.j.
35476/2017

MM

č.

106/1999 Sb., ze dne

Zasíláme požadované informace k Výše uvedené Žádosti:
1.1.)

Pro Vodohospodářské objekty bylo stavební povolení Vydáno dne 31.03.2014

1.2.)

Dle objednavky

PD od Ing. Zítka měla být dodána V červnu 2016.

Dokumentace pro územní rozhodnutí byla předána V listopadu 2016, územní rozhodnutí
bylo Vydáno 06.12.2016.

2.)

3.) Dokumentace pro Vydání Stavebního povolení byla předána Vsrpnu 2017, stavební
povolení nebylo dosud vydáno.

počítá se snížením nivelety vozovky. Výška obruby je navržena 12
komunikace, výška V místě Vj ezdů na Sousedrıí nemovitosti bude 4 cm.

4.) Projekt

5.)

Není na rozhodnutí

OISM
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Vedoucí odboru investic a Správy majetku

rozdělovník:

IX Zasláno OVV
1x Založeno na OISM

cm nad úrovní
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