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OBECNÍ ÚŘAD CHÝNĚ
Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně
tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

Vaše značka:

Spisová značka:

Číslo jednací:

zzia7spo/íg/ch

Vyřizuje:

Mgr. Silvia Pospiechová

Telefon:

311 510 148

E-mail:

tajemnik@chyne.cz

V Chýni dne

07.02.2019

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím, v aktuálním znění
VáŽený pane
dne 23. 1. 2019 jsme obdrželi Vaší žádost o vyjádření obce Chýně týkajícího se správního řízení

ve věci určení účelové komunikace na parc. č. 156/183....v k.ú. Chýně, zaslanému MÚ Černošice.
Ve své žádosti žádáte vysvětlení k výroku obce v rámci jejího vyjádření ve shora specifikovaném
správnímřízení,kdebylouvedeno,že,,oďď/epopozernku

kterýjesicevevlastnictvífyzické

osoby, ale obce má s touto fyzickou osobou předjednaný odprodej tohoto pozemku...?
Na základě vaší žádosti vám sdělujeme, ;že předmětná schůzka se uskutečnila dne 30. 8. 2016
naObecním úřadu Chýně za přítomnosti Vás, Vašeho otce, paní starostky a tehdejší paní
místostarostky Ing. Petry Vackové. Tato schůzka byla svolána z Vaší iniciativy za účelem získání
informací od obce Chýně ve vztahu k územnímu plánu obce Chýně. Na této schůzce Váš otec
informoval obec o historických sounáležitostech, které vás trápily ohledně budoucí výstavby
ordinace paní doktorky Veselé.
Vrámci předmětného jednání byl rozložen územní plán obce Chýně v mapové podobě
a diskutovalo se v první řadě o umístění nových ordinací v obci a zároveň došla řeč i na ostatní
pozemky, které v obci vlastníte. Ve vztahu k těmto pozemkům jste konstatoval, ze je chcete nadále
využívat pro zemědělskou a lesníckou činnost.
Vsouvislost stouto debatou došlo také na pozemek parc. č.

(.ú. Chýně, jehož jste

vlastníkem, a z Vaší strany jste požadoval, aby v novém uzemním planu bylo eliminováno množství
komunikací plánovaných skrze tento Váš pozemek s tím, ;že v budoucnu budete ochotní jednat
a poskytnete obci součinnost při realizaci této komunikace.
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Na základě výše uvedeného Vám obec sděluje, ze shora citované konstatování obce ve vyjádření
vrámci předmětného správního řízení vycházelo zpopsané komunikace a předběžné ústní
dohody.
S pozdravem

Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, 253 03 Chýně.
IČ: 00241296
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