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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 31.8.2021 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 

1.9.2021, požadujete následující informace, cit.: 

 

„Vážený pane starosto , v lednu a v květnu tohoto roku jsme Vám zaslal žádost (stížnost) o 
vyjádření k opravě komunikace .Do dnešního dne mi nepřišla odpověď na dotazy , které jsem 
žádal.Proto Vás chci dle zákona 106/1999 Sb. požádat o odpovědi na dotazy: 

1. Proč se neopravila komunikace Pisník v roce 2020? 
2.  Kdy se bude tato komunikace opravovat? 
3.  Kam byly investovány prostředky, které byly vyčleněny na opravu komunikací pro rok 

2020? 
4.  Kolik stála oprava k nemovitosti p.č. 961/1? 
5.  Kolik bude stát Obratiště na Novém řádku? 
6. Je na tuto akci dotace? 
7. Kolik stála oprava komunikace u jezírka? “ 

 

 

K této žádosti (k jednotlivým bodům) sdělujeme následující: 

 

 V reakci na Vaše sdělení ze dne 31.8.2021, Vám sdělujeme následující: 

1. Obcí bylo žádáno o dotaci na opravu místních komunikací. Cesta k Pisníku je zahrnuta do 

tohoto projektu. Na rok 2021 Obci dotace poskytnuta nebyla , nicméně tato oprava je 

předmětem opětovné dotační žádosti. 

2. Předběžně je oprava uvedené komunikace naplánovaná na rok 2022,Tuto informaci však nelze 

brát za závaznou. Jak je shora uvedeno, závisí na získání finančních prostředků. 

3. Dovolujeme si požádat o zálohu na náhradu nákladů na zodpovězení dotazu. Jelikož se jedná o 

mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a anonymizování údajů. 

4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem Vašeho dotazu je neexistující pozemek pod Vámi 

uvedeným p.č., nelze na Váš dotaz věcně odpovědět. 

5. Cena díla obratiště byla předmětem veřejné soutěže ,přičemž z této vyšla nabídková cena ve 

výši 1 603 096,- kč včetně DPH. 

6. Náklad na toto dílo je opět dotační žádostí, která nebyla dosud vyřízena. 

7. Cena díla byla 583 220,- kč včetně DPH. 
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