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Obecní úřad Konojedy
281 63 Konojedy č.p. 7 . IČO 665134 . Čís.účtu 427789389/0800
_______________________________________________________________________________

Vladimír Novák
Konojedy 80
281 63 Konojedy
e-mail: novakauto@volny.cz
DS: iwywnf4

Č.j.
Datum:
Vyřizuje:
Tel.
E-mail:

KONO-023/2018

VĚC:

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

07.02.2018
J. Neužilová
774 763 227
oukonojedy@seznam.cz

Dne 15. 02. 2018 byla Obecnímu úřadu Konojedy (dále jen „Obecní úřad“) osobně doručena Vaše
žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „zákon“) ze dne 12.1.2018 (dále jen „Žádost“).
V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám Obecní úřad sděluje k jednotlivým bodům
Žádosti následující:
1) Obecní úřad v příloze zasílá otisk celého textu Petice občanů obce Konojedy, na kterou se
odvolávalo obecní zastupitelstvo Obce Konojedy na veřejném jednání zastupitelstva obce
Konojedy dne 19.12.2017, zápis číslo 11/2017. V Petici občané obce:
a. vyjadřují podporuju Ekologickému sdružení pro zdravé životní prostření obce
Konojedy, o.s.;
b. nesouhlasí s plánovanou výstavbou v lokalitě Klíče;
c. navrhují změnu územního plánu Obce Konojedy.
2) Petice byla opatřena celkem 109 podpisy.
3) Z informací dostupných Obecnímu úřadu vyplývá, že k sestavení petice nebyl formálně
vytvořen petiční výbor, což zákon o právu petičním také nevyžaduje.
4) Petice byla na Obecní úřad doručena dne 23.05.2007. V archivu Obecního úřadu nebylo
možné dohledat, zda byla petice v orgánech obce projednána. Pro úplnost Obecní úřad
sděluje, že složení obecního zastupitelstva bylo v roce 2007 následující:
 J. Klimeš - starosta,
 V. Novák – místostarosta,
 M. Chloupý,
 P. Růžička,
 P. Kratochvíl,
 L. Boháček.
5) Územní opatření o stavební uzávěře nebylo doposud vydáno.
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6) Řízení o novém územním plánu obce bylo zahájeno v roce 2013, a to na základě usnesení
zastupitelstva Obce Konojedy č. 13/2013 ze dne 6.12.2013 o pořízení nového územního
plánu. Žádost o pořízení nového územního plánu byla podána na Městský úřad Říčany –
odbor územního plánování, zadání územního plánu bylo schváleno v usnesení č. 3/13/2015
ze dne 04.12.2015.
7) Řízení o novém územním plánu je ve fázi před opakovaným veřejným projednáním ve
smyslu ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“). Obec Konojedy upravený a posouzený návrh územního plánu zveřejní
veřejnou vyhláškou v souladu se zákonem. Opakované veřejné projednání návrhu územního
plánu dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.
S Pozdravem
Ing. Jitka Neužilová v.r.
starostka obce Konojedy

Příloha: kopie textu petice
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