íí;?

//M

%f

OBECNI URAD CHYNE
Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně
tel. 311 670 595, e-mail: ou@chyne.cz, www.chyne.cz

Vaše značka:

Spisová značka:
igzz/spo/;>o/ch

ýyřizuje:

Mgr. Silvia Pospiechová

Telefon:

311 670 595

E-mail:

tajemnik@chyne.cz

V Chýni dne

09.09.2020

l

l

Číslo jednací:

žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu

l

l

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

dne 28. 8. 2020 obdržela obec Chýně Vaši žádost podle zák. č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete následující informace:
1. zda byla stavba - činnost na vodovodním řádu v ul. Slunečnicová stavebníkovi Lucii Pšeničné
obcí povolena, když stavba není níkterak v rozporu s právním předpisy stavebním povolením
oznaČena;

2. na jakém základě byl souhlas stavebníkovi udělen a zda měla na to vliv skutečnost, že byla paní
Pšeničná zastupitelkou s úzkou vazbou na starostku obce paní Mgr. Annu Chvojkovou;
3. zjakých důvodů a na jakém právním základě došlo kzáboru části komuníkace Slunečnicová
uvedeným stavebníkem a jak bude řešeno provádění stavebních činností na uvedené stavbě
v době, kdy jsou obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2019 zakázany.
Adl)
Obec Chýně uzavřela Plánovací smlouvu a dohodu o spolupráci s panem Jaroslavem Síkorou a paní
Andreou Síkďrovou, panem Karlem Kozlíkem a paní Lucií Pšeničnou ze dne 2. 8. 2019 (dále jen
,,dohoda?). Na základě této dohody a podané žádosti vydala obec Chýně Rozhodnutí o udělení
výjimky ze stavební uzávěry vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2017, kterým se stanoví
územní opatření o stavební uzávěře ze dne 21. 8. 2019, č.j. 1826/JSv/19/Ch, jirnž byla udělena
výjimka panu Karlu Kozlíkovi na realizaci stavby - prodloužení komunikace Chýně - Slunečnicová
ulice, vodovodu, kanalizace, plynovodu pro budoucí napojení 4 RD o jedné bytové jednotce
na pozemcích parc. č. 182/86, 182/87, 182/88 a 182/89 v k.ú. Chýně.
Obci Chýně byly dále doručeny následující rozhodnutí příslušných správních úřadů:
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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

*

Rozhodnutí Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy
komunikací, ze dne 30. 9. 2019, č.j. MUCE 62066/2019 0SU, jírnž byl schválený záměr
nastavbu prodloužení ulice Slunečnicová, Chýně (prodloužení stávající komunikace
s obratištěm),

*

Rozhodnutí Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství ze dne 5. 12. 2019, jirnž bylo vydáno společné povolení k umístění a stavbě
souboru staveb vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodních
a kanalizačních přípojek a splaškóvé kanalizace na pozemcích parc. č. 185/35, 182/90, 182/86,
182/87, 182/88 a 182/89 v k.ú. Chýně.

Ad 2)

Paní Lucie Pšeničná byla členkou zastupitelstva obce Chýně vletech 2016-2018 za politickou
stranu ,,Chýně pro všechny?, tj. byla opoziční zastupitelkou ve vztahu k paní starostce Mgr. Anně
Chvojkové. Uzavření dohody, ani následné povolení výjimky nemá žádnou souvislost s působením
paní Pšeničné vzastupitelstvu obce Chýně o čemž svědčí mj. i skutečnost, ze zastavitelnost
předmětných parcel byla součástí územního plánu obce Chýně již od roku 2004.
Ad 3)

Z Vaší žádosti není zřejmé, o jaký zábor veřejného prostranství konkrétně se má jednat. Pokud je
myšlen výkop vkomunikaci, jedná se o opravu vdůsledku havárie hydrantu na jaře 2020, jež
nespadá pod zvláštní užívání veřejného prostranství.
Co se týče Vámi zmíňovaných havárií v měsící srpen 2020, jednalo se dle informací získaných
od společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. o plánovanou odstávku vody na žádost
stavebníka.

Co se týče údajného porušování obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, bude tato skutečnost
prošetřena strážníky obecní policie v Chýni.
S pozdravem

Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, 253 03 Chýně
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