
 

 

 

 

 

 

     Vaše značka:                      Naše značka:                        Vyřizuje:                       V Koclířově dne: 
                                               1213/2019/Ko                         E.Veselá                        09.10.2019 
 
Věc:  Poskytnutí informací podle § 4 odst. 1 InfZ 

Obec Koclířov, Obecní úřad Koclířov   (dále jen “povinný subjekt“) ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "INFZ")  Vám 
bezplatně poskytuje  na základě žádosti  ze dne 21.8.2019 čj: 1213/2019/Ko a na základě Rozhodnutí 
Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 68058/2019 ze dne 26.9.2019, ve které žádáte poskytnutí 
informací a kopie dokumentů: 

 

1) Zda ke stavbě srubu na parcele č. 320/7 v obci Koclířov byla uzavřena smlouva či sepsán 
souhlas vlastníka pozemku  Koclířov u Svitav) s umístěním stavby 
dřevěného srubu na jeho pozemku?  Zároveň žádám o kopie dokladů. 
2) Zda tato stavba má příslušná povolení ve smyslu stavebního zákona? Zároveň žádám o kopie 
všech povolení? 

3) Zda byla poskytnuta nějaká dotace, např. z rozpočtu kraje, EU fondů apod., na výstavbu 
dřevěného srubu a parketu? Zároveň žádám o kopie smluv. 
4) Zda byla poskytnutá dotace podmíněna změnou vlastníka parcely č. 320/7? 

 

V souladu s  §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám 
tímto v příloze tyto informace a požadované kopie bezplatně předkládáme. 
 

 

                                                                                                                                    Tesař  
                                                                                                                              starosta obce 

 

 

Příloha: 
Poskytnutí informací 
Kopie vyjádření faráře farnosti Koclířov k ad. 1) 

Kopie smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova k ad. 3) 

 

Rozdělovník: 
, ,  

OÚ Koclířov  - spis 



Příloha: 
ad 1) 

Ke stavbě srubu na pozemku p. č. 320/7 byl poskytnut souhlas vlastníka nemovitosti, kopie vyjádření je 
přiložena v příloze. 
 

ad 2) 

Jedná se o novou stavbu dle § 79 odst. 2 písm. r) přístřešek o jednom nadzemním podlaží, který slouží 
veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky. Podle 
tohoto paragrafu není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas. 
 

ad 3) 

Na výstavbu dřevěného srubu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje z programu obnovy 

venkova, kopie smlouvy je přiložena v příloze. 
Na výstavbu parketu nebyla poskytnuta žádná dotace. 
 

ad 4) 

Poskytnutá dotace nebyla podmíněna změnou vlastníka pozemku p. č. 320/7. 


