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JUDr. Marek Hlaváč, advokát
Akademická 663/5
108 00 Praha 10

Váš dopis značky / ze dne
ke sp. zn. D23/2020 / 25. září 2020

Naše značka / č. j
D27/2020 / 188/20

Vyřizuje / linka
Ing. Š. Bejčková /
724 325 864

Datum
8.10.2020

SDĚLENÍ
k žádosti o poskytnutí informace
Obecní úřad Nevřeň jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále
jen „zákon o přístupu k informacím“), ve znění pozdějších změn, obdržel dne 1.10.2020 žádost o poskytnutí informace od
JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, Akademická 663/5, Praha 10, který zastupuje na základě plné moci žadatelku Zuzanu
Novotnou, Plzeňská 77, Příbram. Jedná se o doplňující informace k vyjádření obce Nevřeň zn. D23/2020 k řízení vedeném
u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 8 C 198/2016.
Žádosti o sdělení se v souladu s § 4 a § 14 odst. 5 písmeno d) zákona o přístupu k informacím vyhovuje a informace se
poskytne.
K jednotlivým bodům uvádím:
1. Pozemek parc. č. 310/64, k.ú. Nevřeň není dotčen žádnou změnou v rámci probíhající změny č. 1 územního plánu a jeho
budoucí využití je plně v souladu s aktuálně platným územním plánem obce.
2. Pozemek parc. č. 310/64, k.ú. Nevřeň není aktuálně dotčen žádnou konkrétní stavbou/opatřením v rámci platných
strategických rozvojových dokumentů obce Nevřeň, neboť ze strany Státního pozemkového úřadu ČR nebyla od roku 2016
vyřízena žádost obce Nevřeň o jeho bezúplatný převod.
3. V rámci obecných záměrů obce není Pozemek aktuálně dotčen žádným konkrétním opatřením/stavbou, neboť ze strany
Státního pozemkového úřadu ČR nebyla od roku 2016 vyřízena žádost obce Nevřeň o jeho bezúplatný převod.
4. Potenciál zasáhnout Pozemek mají všechny jmenované záměry vyjma budování protipovodňové ochrany, kterou obec
pro tuto lokalitu aktuálně řeší v souvislosti s dokončením projektu SÚS PK (obchvat Všerub) na jiných obecních pozemcích.
5. Vzhledem k tomu, že obec v současné době není vlastníkem Pozemku, nemůže určovat jeho budoucí využití ani jednat o
kooperaci a žádat o souhlasy vlastníků okolních pozemků.
6. Dle platného územního plánu obce Nevřeň se Pozemek nachází v ploše občanského vybavení (OV), které je
specifikováno v § 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. Územní plán je veřejně přístupný na internetových stránkách obce Nevřeň
v záložce Obecní úřad – Dokumenty obce.
7. Obci Nevřeň není známo, že by k Pozemku bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu.
S pozdravem
Ing. Štěpánka Bejčková
starostka

Bankovní spojení
KB Plzeň-město č.ú. 32422-371/0100

IČO: 00573094
Strana 1 (celkem 1)

