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Ing. Petr Krupička,
RČ: 631119/1117
Vranov 3, 257 22 pošta Čerčany
Tel. č. 737235932
E-mail: ing.krupicka@gmail.com

Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se
stavby vodovodu v obci Vranov a skládky zeminy na pozemcích č. parc. 997, 998 a 2112
v k.ú. Vranovská Lhot
Vážený pane inženýre,
k Vaší žádosti ze dne 30. 5. 2022 Vám poskytujeme následující informace:
Dotaz č. 1:
Souvisí skládky zeminy na pozemcích č. parc. 997, 998 a 2112 v k. ú. Vranovská
Lhota se stavbou vodovodu pro obec Vranov?
Odpověď:
Skládky zeminy na pozemcích č. par. 997, 998 a 2112 v k. ú. Vranovská Lhota nesouvisí se
stavbou vodovodu pro obec Vranov.
Pokud ano, žádám o zaslání ještě těchto informací:
Další dotazy:
2. Kdo a kdy vydal souhlas s uložením zeminy na pozemcích č. parc 997, 998
v k. ú. Vranovská Lhota? Žádám o zaslání kopie souhlasu.
3. Jakým způsobem, kým a kdy bylo uložení materiálu na uvedených pozemcích
povoleno? Žádám o zaslání kopie povolení.
4. Byla uzavřena smlouva či jiná dohoda s obcí Vranov na uložení materiálu na uvedených
pozemcích? Žádám o zaslání kopie.
5. Odkud byl materiál, který byl na této skládce uložen?
6. Kdo na uvedenou skládku materiál navozil?
7. V jaké době byl na uvedenou skládku materiál navážen?
8. Jaké množství materiálu bylo na této skládce uloženo?
9. Kdo a kdy vydal souhlas se zasypáním úvozové cesty na pozemku č. parc 2112 v k. ú.
Vranovská Lhota? Žádám o zaslání kopie souhlasu.
10. Jakým způsobem, kým a kdy bylo uložení materiálu na uvedeném pozemku povoleno?
Žádám o zaslání kopie povolení.
11. Byla uzavřena smlouva či jiná dohoda s obcí Vranov na uložení materiálu na uvedených
pozemcích? Žádám o zaslání kopie.
12. Odkud byl materiál, který byl na zasypání cesty použit?
13. Jaké množství materiálu bylo do této cesty uloženo?
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14. Kdo zasypání cesty provedl?
15. V jaké době bylo zasypání cesty prováděno?
16. Kolik bylo obci Vranov za uložení zeminy na těchto pozemcích zaplaceno?
Dne 14. 6. 2022

Ing. Miroslav
Kratochvíl
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