
Seznam dokumentů vydaných v roce 2017 na základě žádosti 

dle zák. č.106/1999 Sb., svobodný přístup k informacím

Datum 

poskytnutí

11.1.2017

25.1.2017

23.3.2017

29.3.2017

10.4.2017

4.5.2017

18.12.2017
Kopie zápisu ze schůze RO Radiměř konané dne 18.09.2017, kopie výpisu z 

usnesení - usnesení č. 25/18.09.2017 

písemné kopie zápisu z jednání Rady obce Radiměř ze dne 12.12.2013 částečně v 

anonymizované podobě, písemné kopie zápisu z jednání Rady obce Radiměř ze 

dne 4.9.2014 částečně v anonymizované podobě, kopie oznámení o užívání stavby 

čj. 30197-14/OV, kopie oznámení o užívání stavby čj. 30198-14/OV

Písemnost

kopie žádosti „B“ dle INFZ Ing. Hájíček Antonín čj. 0250/14/RAD ze dne 

20.03.2014 sp.zn. 0250/2014 podaná jako list č.2 spolu s odvoláním „A“ na listu č. 

1 sp.zn. 009/2014, čj. Podání 0248/14/RAD ze dne 20.3.2013, kopie žádosti dle 

INFZ Ing. Hájíček Antonín čj. 0536/14/RAD ze dne 9.7.2014, sp.zn. 0536/2014, 

kopie žádosti dle INFZ Ing. Hájíček Antonín čj. 0555/14/RAD ze dne 14.7.2014 

sp.zn. 0555/2014,kopie žádosti dle INFZ Ing. Hájíček Antonín čj. 0725/14/RAD ze 

dne 11.9.2014 sp.zn.  0725/2014, kopie žádosti dle INFZ Ing. Hájíček Antonín 

čj.565/13  ze dne 7.8.2013 sp.zn. 565/2013 

kopie veřejné vyhlášky čj. 0834/16/RAD

kopie žádosti o vyjádření k PD "novostavby typového domu BUNGALOV 14 v obci 

Radiměř" (areál RASTA) podanou projektantem Janem Hečkem, DiS, 56911, 

kopie vyjádření obce k výše uvedené žádosti podané projektantem Janem Hečkem 

a) souhlas s výstavbou 4 RD na pozemcích s parcelními čísly 1590 a 1591/1  

součástí k.ú. Radiměř. b) souhlas s napojením pozemku na místní komunikaci p.č. 

3279 c)souhlas s napojením na technickou infrastrukturu ve správě obce, včetně 

zakreslení požadovaného záměru na napojení na technickou infrastrukturu ve 

správě obce (písemné vyjádření + podrovná situace stavby)

Kopie zápisu ze schůze RO Radiměř konané dne 24.07.2014, kopie výpisu z 

běžného účtu č. 165 

kopie rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace HV stavební s.r.o., 

kopie katastrálního situačního výkresu, kopie žádosti HV stavební s.r.o.o povolení 

ke vstupu do místní komunikace, kopie Rohodnutí o povolení zvláštního užívání 

komunikace Energomontáže Votroubek, s.r.o., kopie žádosti o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace pozemku Energomontáže Votroubek, s.r.o., kopie plné 

moci Energomontáže Votroubek s.r.o., kopie plné moci ČEZ Distribuce,a.s., Kopie 

mapky - celkové situace stavby








