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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 2.8. 2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 

4.8.2022, požadujete následující informace, cit.: 

 

„Žádost o informace dle zákonu 106/1999sb. Na základě odpovědi ze dne 22.7.2022 se opět na Vás 
obracím o informace, které jsem od Vás nedostal. Tyto nezodpovězené informace jsem požadoval 
přes Vašeho advokáta, Jelikož do dnešního dne 2.8. 2022 jsem neobdržel všechny odpovědi, obracím 
se na Vás, aby jste je doplnil, dle výše uvedeného zákona. 

1) Žádáme, aby nám Obec Brumovice vysvětlila z jakého důvodu nám špatně odpovídala na 
naše předešlé otázky! Uvádíme, že v dřívějším zpravodaji Nové pokolení se uvádí úplně něco 
jiného. 

2) Požadujeme zaslání projektů v písemné podobě, dle přílohy č. 2 pís. B - úprava záchytného 
příkopu Žlíbek včetně technické správy. Dále Kanalizace a ČOV - stoky: E1-E1.1-F4- pouze 
výkresy, včetně řezů uvedených stok.“ 

 
 

 

K této žádosti sdělujeme následující: 

 

 Vážený pane na základě Vaší žádosti ze dne 4.8. 2022, viz naše č.j. 485/22 dle zákona 106/1999 Sb., 

kde žádáte o odpovědi na Vámi kladené otázky. 

V reakci na Vaši žádost o informace Vám sděluji, že na veškeré dotazy bylo již dle schopností a 

možností obecního úřadu odpovězeno. Projektová dokumentace Vám již byla zpřístupněna, případně 

si telefonicky domluvte termín nahlédnutí nový. 

Vzhledem k délce sporu a zátěže pro obecní úřad Vám tímto v zastoupení obce navrhuji osobní setkání 

v týdnu 22.-26.8. v prostorách advokátní kanceláře, kde bude celá záležitost vyjasněna. O jednání bude 

proveden zápis, ve kterém budou specifikovány Vaše finální požadavky. 
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