OBEC JENŠTEJN
9. května 60, 250 73 Jenštejn – Středočeský kraj

žadatel
adresa žadatele
ID DS žadatele
V Jenštejně 2. 12. 2019
Č.j.: OJ/1278/2019
Naše Zn.: 08-09-03-2019-16

VĚC: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
Obec Jenštejn obdržela dne 15. 11. 2019 vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Dne 22. 11. 2019
obec jako povinný subjekt vyzval žadatele k upřesnění žádosti výzvou č.j. OJ/1251/2019. Dne 24. 11. 2019
žadatel upřesnění žádosti doručil. V návaznosti na upřesnění a v souladu se zákonem poskytujeme požadované
informace:
a) Podmínky vydané resp. platné v Obci Jenštejn pro uzavírání „plánovacích smluv“:
-

dokumenty obsahující podmínky platné v jednotlivých letech 2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014,
2015,2016,2017,2018 jsou:
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 – informace je zveřejněna zde:
https://www.jenstejn.cz/obec/vyhlasky/

-

plánovací smlouvy uzavřené Obcí Jenštejn v letech 2008 – 19 byly schváleny těmito usneseními:
8-1/4/2014-2018; 11-1/28/2014-2018;13-1/31/2014-2018; 11-1/17/2014-2018; 21-1/23/2014-2018;
6-1/30/2014-2018; 14-1/3/2018-2022; 4-2/5/2018-2022; 11-1/10/2018-2022; 13-1/3/2018-2022

-

podmínky udělení souhlasu s připojením RD na vodovod/kanalizaci (§ 8 odst. 5 zákona 274/2001 Sb.), v
letech 2009 – 19 byly zveřejněny formou obecně závazné vyhlášky

b) počet udělených „souhlasů k připojení“ na vodovod/kanalizaci ( ekv.jedn.) od roku 2008 v jednotlivých letech
2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015,2016,2017,2018,2019:
Obec touto informací nedisponuje.
c) Data podpisu „plánovacích smluv“ zahrnující výstavbu vodovodu/splaškové kanalizace (datum podpisu
smlouvy, datum schválení zastupitelstvem - informace je dostupná zde: https://www.jenstejn.cz/obec/uzemniplan/vystavba/
Přehled plánovacích smluv s počtem ekv. jedn. – touto informací nedisponujeme.
d) Dokument resp. dokumenty Obce Jenštejn, na základě kterého obec Jenštejn rozhodovala v letech 2009 – 18
a rozhoduje v roce 2019 o kapacitních možnostech vodovodu/ kanalizace, resp. o připojení na
vodovod/kanalizaci na základě následujících dokumentů.

Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, IČO: 00240249
e-mail: info@jenstejn.com , tel.: 286851985

K tomuto Obec Jenštejn sděluje, že není příslušným orgánem, který rozhoduje v dané otázce.

S pozdravem,

opatřeno razítkem a podpisem
Norbert Hlaváček
starosta

