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Poskytnutí požadované informace 

 

 Obecní úřad Brumovice, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím “) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

k informacím. V této žádosti s datem 21.8.. 2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 5.9. 

2022, požadujete následující informace, cit.: 

 

„Žádáme Vás opět o odpovědi , kterých se nám nedostalo. Fráze odpovědí jsou stejné, jaké přišly 
přes advokátní kancelář. Dle starosty bylo již odpovězeno… Byť opět podkládám a dodávám 
písemně jejich špatné odpovědi, které jsme později porovnali se zjištěním ve zpravodaji Nové 
pokolení. Jednalo se o lokality Žlíbek . Základní otázky: 1) Proč bylo č.p. xxx úmyslně vyřazeno 
z projektu Brumovice- Kanalizace a ČOV. 2) Proč byly úmyslně zvýhodněné budoucí stavební 
pozemky výstavbou stoky F4- což všechny dotační programy zásadně neumožnují. 3a) Žádáme též 
o zaslání stavební dokumentace na uvedené akce – úprava záchytného příkopu – Žlíbek  vč. technic. 
zprávy dále 3b) kanalizace a ČOV- stoky E1-E1.1-F4 “ 
 
 

 

K této žádosti sdělujeme následující: 

 

 Vážený pane na základě Vaší žádosti ze dne 5.9. 2022, viz naše č.j. 591/22 dle zákona 106/1999 Sb., 

kde žádáte o odpovědi Vám sdělujeme následující : 

- Otázka na Nové pokolení – Žlíbek: Obec Brumovice nemá žádné důvody, pro které by Vám 

špatně odpovídala na Vaše předešlé otázky. Ve věci žádosti týkající se lokality Žlíbek, Vám 

byly požadované informace poskytnuty sdělením ze dne 25.5. 20218. jde pravděpodobně o 

nepochopení technického řešení odvodu dešťových i splaškových vod v této lokalitě. 

V minulosti jste byl opakovaně přítomen na jednání za přítomnosti tehdejšího starosty, 

projektanta kanalizace, jako i stavbyvedoucího, zhotovitelské společnosti kanalizace naší 

obce. Na těchto jednáních jste dostal veškeré požadované informace. 

1) Stavba č.p. xxx nebyla vyřazena z projektu Brumovice – Kanalizace a ČOV, když pro 

napojení tohoto objektu je revizní šachta v blízkosti šachty E1Š4 

2) Účelem výstavby stoky F4 je zamýšlený rozvoj obce v dané lokalitě a logicky tak budoucí 

napojení, nově vybudovaných objektu. To vše v souladu s územním plánem naší obce. Na 

tuto stoku jsou rovněž napojeny některé domy ulice Na drahách. Tato stoka byla 

vybudována nákladem obce. Nebyla tedy předmětem dotace. 

3) A )Požadavek na tuto informaci je poměrně obecný, nicméně lze uvést , že předmětem 

stavební dokumentace bylo zhotovení lapáku. Vzhledem ke skutečnosti , že se jedná o 

více , jak 14 let starou akci, požadovanou dokumentaci bude nutné vyhledat v Moravském 

zemském archivu. 

b) požadované výkresy Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení. 

 

 

 

Ing. Rudolf Kadlec 

       starosta 
 


