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Čj.: OUK-923/2021        
V Kačici dne 22.11.2021 
 
 

 

 

 
Žádost podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Obec Kačice obdržela dne 25.10.2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
o poskytnutí informace týkající se projektové dokumentace ulice K Farmě, Kačice 
a 12.11.2021 doplnění žádosti. 
 
Obsah žádosti / dotazu (doslovná citace z žádosti): 
1.) Zdali bylo zahájeno územní či stavební řízení ve věci budování, obnovy, změny uspořádání, šířky 
komunikace u domu ve vlastnicví naší rodiny. ……………………………? 
2.) O informace o projektu komunikace, abych mohl vznést své námitky. 
Jestli to máte v pdf stačí mi to zaslat na tento email. Pokud je to větší, link na stažení, případně mohu 
poskytnout flash disk. Chci si to pořádně nastudovat, nahlédnutí nepostačí. 

 
Doplnění žádosti / dotazu (doslovná citace z žádosti): 
Dobrý den, 
ano bylo to nepřesné. Na část informací jsem dostal odpověď na zastupitelstvu. Pokud jsem to 
správně pochopil mělo by to být příští rok, rozšíření se podle slov starosty týká pouze vjezdu do ulice 
z hlavního tahu, žádné řízení zatím neprobíhá. 
 
Takže mě nyní zajímá jenom nějaká technická dokumentace o projektu nové komunikace ulice 
K Farmě. Z této skladba vrstev podloží, projektová životnost komunikace vzhledem k předpokládané 
dopravní zátěži, šířka, pokud se bude měnit, a datum kdy se k tomu mohu v příštím roce vyjádřit. 
Mělo by to podlě mě být několik stránek v pdf, nevím v jaké formě máte výkresy. Pokud nejsou v 
digitální podobě tak si je klidně rád ofotím mobilem. Taky třeba nemáte zatím nic, nevím v jakém je 
to stavu, a stačí napsat nemáme zatím nic zeptejte se .....datum někdy. 

 
Odpověď: K Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla Obecnímu úřadu Kačice, doručena 
dne 25.10.2021 a k jejímu doplnění ze dne 12.11.2021 Vám předkládáme následující 
informace: 
 
K dnešnímu dni obec Kačice nemá žádnou technickou ani projektovou dokumentaci k opravě 
místní komunikace ulice K Farmě.  
Zpracování projektové dokumentace na opravu místní komunikace ulice K Farmě je 
plánováno na rok 2022. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace budou všichni 
majitelé sousedních pozemků osloveni a vyzváni, aby se k projektové dokumentaci vyjádřili.  
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Poplatek za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, nebude požadován. 
 
 
Poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost: 
stížnost se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím povinného 
subjektu do 30 dnů ode dne  
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,  
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Libor Němeček 
Starosta 


