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(dále též ,,Žadatel")

Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem-centrum (IDDS t9zbsva)

Žádost

podávám

s

ohledem

na

příslušná

V Praze dne 03.09.2019
ustanoveni zákona č 106/1999

Sb ,

o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,Zákon") a to,
že ze sdělovacích prostředkŮ přicházejí poměrně nejasné informace, viz
-

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cinovec-pohranicni-strazpomnik-klub-ceskeho-pohranici 1908211 336 PÍ ) - ,,Místnl; které server
osIovi7, o nové soše nevĹ ,, Ten malý pomníček je tam už jedenáct let a nikomu
nikdy nevadil. Ted' k němu chtějí postavit ještě sochu. Tak at' si jí tam propána
postavl;" uvedl Petr PlPal, starosta Dubí, pod které Cínovec patří ,,Kdyby mi něco
takového chtěli postavit někde na náměstí, tak bych je hnal klackem. Takhle to
ale ničemu nevadl; " dodaL"

-

dále též ,,jak upozornil starosta města Dubí Petr Pipal (Severočeši.cz), protože
má socha stát na soukromém pozemku, spolek nepotřebuje zvláštní povolení."
viz

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/socha-cinovec-pohranici-

pamatnik.A190823, 081524,..usti-zpravy grr
-

zde je fotodokumentace toho ,,původního" http://www.vojensko.cz/cinovecnovodobý-pomník

Na základě uvedeného si totiž nejsem jist, zda tato ,,stavba" (a tím je myšlen jak
,,původní pomník" z r. 2008, tak současná stavba základů, na které by zřejmě měla stát
socha, je vůbec legálni s ohledem na to, že se zřejmě týká pozemků i jiného vlastníka,
může měnit odtokové poměry, odporovat ochraně zemědělského půdního fondu,
ochraně přírody apod. (viz též skládka odpadu po stavební Činnosti v okolí) dále není
jisté, zda a jak byla řešena skrývka ornice, popř. podorniční vrstvy, ani další potřebné
skutečnosti. Též není jisté, zda se v této lokalitě (pod stavbou, popř. v ochranném
pásmu) nenacházejí vedení ,,inženýrských sítí", telekomunikační, dálkové kabely apod.
Na základě shora uvedeného Vás žádám o sděleni toho, jaká řízeni byla a jsou v
souvislosti s výstavbou, zemními pracemi, skládkou odpadu, vedena a to následovně:
-

počátek a konec těchto řízení, popř. jejich č.j. a výsledek

Shora uvedené se týká pozemků p.č. 443/4, 443/1, 433/2, popř. 1169/1 v k-ú. Cínovec a
shora

popsaných

Za poskytnuti výše uvedeného v souladu se Zákonem předem děkuji.
S pozdravem

staveb.
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