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Věc: žádost o poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., žádost o předložení
návrhu změny územního pIánu obce Narysov

Žadatel:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších přepisů, se na Vás obracím se žádosti o poskytnuti informace:

1. S jakou třetí osobou bylo jednáno o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni
věcného břemene a dohody o urrňstěni stavby č. IV-12-6039888/SOBS VB/1-par.č.
238/1 a par.č. 266/15 v k.ú. Narysov Částka 4.500, - KČ + dph, jak uvedeno v zápise č.
1/2022 ze dne 28.3.2022 pod bodem 4., jaká stavba má být umístěna na poz.par.č.
238/1a 266/15 v k.ú. Narysov a ve prospěch jaké třetí osoby je má být stavba č. lV-12-
6039888/SOBS VB/1- na poz. par.č. 238/1 a par.č. 266/15 v k.ú. Narysov postavena,

2. žádost o zaslání fotokopie smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzenI věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-6039888/SOBS VB/1-par.č. 238/1 a par.Č. 266/15
v k.ú. Narysov- částka 4.500, - KČ + DPH,

3. žádost o zasláni fotokopie celkového rozpočtového opatření č. 10 obce Narysov za rok
2021 a o sděleni důvodu, z jakého došlo k překročení rozpočtu v uvedených položkách
a ke změnám v rozpočtových prostředcích (změna objemu a přesuny mezi ukazateli),

4. žádost o zasláni fotokopie rozpočtového opatření č. 1 roku 2022 obce Narysov.

Náklady spojené s pořIzenIm požadovaných listin a s jejich zasláním na adresu mnou
určenou pro doručení obratem na výzvu obce uhradím. l /1



Obec Narysov
Narysov č. 76
261 01 Příbram

Narysov 23. června 2022

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 23. 5. 2022
Spisová zn. č.:
Naše č.j.: NA 2022/207

Vyřizuje: místostarosta

Věc: Odpověď' na Zádost o poskytnutí informace dle zák.106/199 sb.

Na základě Vámi podané žádosti o informace odpovídáme:

1. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí, stejně jako Smlouva o smlouvě
budoucí Č.IV-12-6029868/SOBS VB/1 jsou dokumenty dvoustranné a to
mezi Obci Narysov a ČEZ Distribuce. Stavbou zde zmiňovanou se
rozumí ,,zařízeni distribuční soustavy - kabelové vedení N N,
rozpojovací skříň na podpěrném bodě"

2. fotokopii smlouvy přikládáme přílohou
3. fotokopii rozpočtového opatření přikládáme přílohou
4. fotokopii rozpočtového opatření přikládáme přílohou

S pozdravem. ,Li-"
d'C

,>"jĹng. Petr Juras
,l> mistostarosta

mobil: 602309686
ID DS: z5rbyug
e-mail: obec@narysov.cz
web: www.narysov.cz

lČ: 00662895
bankovní spojení:
KB a.s., pobočka Příbram
Č. ú: 46025211/0100
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