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V Podolí dne: 11.12.2013

Poskytnutí informací na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Dle pořadí jednotlivých bodů poskytujeme následující informace k projektu „Inženýrské sítě a
komunikace v lokalitě Nad Výhonem III. etapa.“:
1. Záměr byl projednáván na zasedáních zastupitelstva a záznamy z jednání jsou vždy součástí
zveřejněných zápisů ze zasedání.
2. Všechny zápisy ze zasedání Zastupitelstva Obce Podolí jsou zveřejněny na webových stránkách
obce a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na OÚ Podolí. První záznam o záměru přípravy lokality
Br1 pro zástavbu RD je v zápise ze zasedání 3/2012 ze dne 27.3.2012.
3. Předběžný seznam žadatelů o pozemky obsahuje osobní údaje, je k nahlédnutí na OÚ Podolí
4. Záměr obce č. 6/2013 na prodej budoucích stavebních pozemků včetně příloh je veřejně dostupný
na elektronické úřední desce (archiv)
5. Stanoviska a doporučení právníků jsou k nahlédnutí na OÚ Podolí.
6. Stanoviska MV ČR jsou k nahlédnutí na OÚ Podolí.
7. Seznam všech nabídek na koupi budoucích stavebních pozemků včetně nabízených cen byl dne
7.11.2013 zveřejněn na webových stránkách obce v rubrice „Zeptejte se“ a je k nahlédnutí na OÚ
Podolí.
8. Seznam vítězných nabídek je jednak součástí seznamu všech nabídek – 1. nabídka v pořadí je
vítězná a jednak součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva 8/2013 ze dne 3.9.2013. Kritéria
hodnocení jsou uvedena jednak pod tímto seznamem a jednak jako součást přílohy č. 2
zveřejněného záměru.
9. Zápis kontrolního výboru je přílohou Zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Podolí č. 11/2013 ze
dne 26.11.2013 a je zveřejněn na webových stránkách obce a k nahlédnutí na OÚ Podolí.
10. Všechny kupní ceny jsou uhrazeny v souladu se smluvními platebními podmínkami vyplývajícími
z uzavřených kupních smluv.
Nahlédnutí do dokumentů uložených na OÚ Podolí a poskytování kopií se řídí zákonem 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a sazebníkem úhrad zveřejněným na webových stránkách obce v rubrice
„Povinné informace“.

Ing. Vítězslav Eliáš
starosta obce

