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Obec Trojanovice
Trojanovice210

744 Ol Frenštátp. R.

Zadost o poskytnutí informace podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Dne 5.9.2016jsem sespolečněs
_ . ^. --. > u osobněsetkalas p. Jiřím Novotný,
starostou Obce Trojanovice ve věci směny části pozemku paře. é. 3532/1 ostatní plocha ostatni

komunikace v k. u. Trqjmovice ve vlastnictvi Biskupství ostravsko-opavského za část pozemku
ostatní komunikacepaře. c. 3528/1 v k. u. Trqjanovice vevlastnictvi ObecTrojanovice.
K výše uvedené věci nám p. Jiti Novotný starosta Obce Trojanovice poskytl kopii průvodní
písemnosti Biskupství ostravsko-opavského, pod zn. 2015/6922/08360/A392, ze dne 24. 5.2016, avšak

bez náležitých příloh, které se týkaly této písemnosti. Jelikož nám nebyla poskytnuta celá písemnost
včetaé příloh, tak jsem se dne 12. 9.2016 osobné dostavila na Obecni úřad v Trojanovidch. Na

Obecmm úřadě v Trojanovicichjsem osobnéjednala
_, kterámi poskytlajen dvě
pnlohyzetří. Pnlohy,kterémi bylyposkytnuty, byly situační plánky,avšaktřetí příloha, kteránejspíš
popisovala uvedené plánky, mi poskytnuta nebyla. - .
jsem požádala o poskytautí
zminěnétzv. třetí pnlohy této piseinnosti, kdy mi na toto vůbec neopověděla, a tak jsem odešla s
neponzenou.

Dne 27. 9. 2016 jsem se opětovné osobně dostavila na Obecní úřad v Trojanovicích, kdejsem
opětovnéjednala s p. Jifim Novotným, který mi sdělil, že k uvedenépísemnosti nenalezli zmíněnou
třetí přílohu a nevi, kde se mohla ztratit.

Vzhledem k výše uvedené věci Váspísemné žádámo poskytnutí a o zasláni zmíněné přílohy ve
smyslu žádosti o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, kteréjste povinni poskytnout. Jelikož máte zákonem stanovenou povinnost s danými
údajidisponovat(například podlezákonač. 499/2004 Sb.,o archivnictvi a spisovéslužbě,nebopodle
správního řádu z roku 2004), je relevantní, zjistili-lijste, žepožadované dokumenty již nemáte,jelikož

byly vymazány nebo odstraněny (ztraceny). V takovém případě musíte dokumenty, kterými jste byli
povimii disponovat, opětvytvořit.
S pozdravem
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Trojanovice 210

744 Ol Frenštátp. R.
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Vyřizuje: Monika Ondryášová
Tel: 556 808 565

Odpověďk žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Ve smyslu zákona 6. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vám dovolujeme
podat informace k Vaší žádostidoručenéObci Trojanovice dne4. 10.2016:
Dne 26. 5. 2016jsme obdrželi žádostBiskupství ostravsko-opavskéhoo vzájemnousměnu
částí pozemkůpaře. é. 3532/1 a 3528/1 v k.ú. Trqjanovice. Tato žádostobsahovala2 přílohy
(plánky se zakreslením částí směnovanýchpozemků).Najednépříloze byla celkovásituace a
na druhépříloze byl detail obou směňovanýchčásti.Napodatelněbyla bohužel tato žádost
zapsána se 3 přílohami. Počet příloh jsme dnešního dne telefonicky konzultovali na
Biskupství ostravsko-opavském a bylo nám potvrzeno, že skutečně byly přiloženy pouze dvě
přílohy.

OBEC
Mgr. Jiří Novotný
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