
Obecní úřad Vidče 

756 53 Vidče 96 

Žádost o vyjádření v souladu s § 106/1999 Sb., o svobodném přístupku k informacím 

Na základě osobního jednání ze dne 22.5.2017 ve věci odkupu soukromých komunikací na 
parcelách č. 1987/9, 397/9, 3001/1, 3031, 310/1 a 1987/11 v k.ú. Vidče nám bylo sděleno, že 
na základě nabídky manželů a nás manželů obec osloví další 
dotčené majitelé daných pozemků. Při jednání bylo řečeno, že pan - souhlasí 
s odkupem komunikace a na jeho popud bylo toto jednání vyvolané, kdy my jsme s odkupem 
naší komunikace také souhlasili. Dále bylo zástupci obce řečeno, že obec má eminentní zájem 
o odkup těchto komunikací a přislíbili oslovení všech majitelů dotčených pozemků. Žádáme o 
informaci, zda byli všichni dotčeni majitelé osloveni a s jakým výsledkem. 

Na základě informace který sdělil, že obec pravděpodobně nedá 
souhlas ke stavbě rodinného domu na p. č. 1985/4 a p.č . 3040 v k.ú. Vidče č.j.: 295/2017 
manželům jsme se dostavili na obecní úřad dne 21.8.2017. 

Při dalším osobním jednání dne 21.8.2017 nám bylo zástupci obce sděleno, že obec 
odstoupila od odkupu těchto pozemků (komunikací). Podmínkou odkupu těchto komunikací 
byl souhlas všech dotčených vlastníků. Žádáme o písemné sdělení, proč k tomuto odkupu 
nédošlo a kteří z vlastníků komunikací s odkupem nesouhlasili a jaký důvod byl uveden, 
popřípadě číslo parcely, která je předmětem nesouhlasu. 

Dále Vám v příloze zasíláme kopii dokumentu č.j.: Výst. 906/90 Územní rozhodnutí o 
umístění stavby č . • s nabytím právní moci dne 15.5.1990, kde bylo jasně řečeno, že přistup 
k pozemku č. 1987 /2 je z místní komunikace, kde nebyly uplatněny žádné námitky a 
připomínky. Žádáme o objasnění skutkové podstaty, proč se již nejedná o místní komunikaci 
a kdy ke změně stavu došlo. 

Žádáme, aby byl dodržen zákon č . l 01 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně 
některých zákonů. 

nar. 
Vidče-
756 53 Vidče 

nar.-

Ve Vidči, 30.8.2017 

Příloha: 
kopie Územního rozhodnutí o umístění stavby č. a 



IJ 
Vidče-
756 53 Vidče 

Obec Vidče 
Vidče 96, 756 53 Vidče 
IČO 00304433, DIČ CZ00304433 

Ve Vidči dne 21.9.2017 
Čj. 330/2017 

Věc 

Žádost o vyjádření v souladu s§ 106/201999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Na základě Vaší žádosti Vám v souladu se zákonem č. 106/1999, § 14, odst.7, písm. c) o svobodném 
přístupu k informacím Vám sdělujeme následující. 

Jak již bylo Vámi uvedeno, dne 22.05.2017 jste iniciovali zahájení možnosti odkupu soukromých 
komunikací na parcelách 1987 /9, 397 /9, 3001/1,3031,310/1, 1987 /11 v k.ú Vidče. 

V této záležitosti byli osloveni majitelé pozemku parc.č. 1987 /9 v k.ú. obce Vidče pan -

paní bytem 756 53 Vidče a paní bytem 756 53 
Vidče 411111111111, Pan , paní a paní souhlasí 
s prodejem výše uvedeného pozemku obci Vidče za podmínky, že dojde současně ke směně části 
parc.č. 1987 /1 v k.ú. Vidče v majetku paní a pana bytem 756 53 

Vidče za část pozemku parc.č. 405/2 v k.ú. Vidče ve vlastnictví pana a paní 
bytem 756 53 Vidče . Paní a pan s touto 

směnou pozemků souhlasí. Zároveň dojde k prodeji pozemku par.č. 1987 /11 v k. ú .Vidče ve vlastnictví 
pana a paní bytem 756 53 Vidče obci Vidče. 

Na ústním jednání s Vámi na OÚ ve Vidči jste uvedli, že v současné době se směnou těchto pozemků 
nesouhlasíte. Z tohoto důvodu nebyli další majitelé pozemků osloveni a nedošlo k žádnému dalšímu 
jednání. 

Obecní úřad ve Vidči vydal v roce 2014 pasport komunikací Rozhodnutím veřejnou vyhláškou o 
změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní 

komunikace. Do tohoto pasportu byly zařazeny pouze komunikace na pozemcích v majetku obce 
Vidče nebo v jejím částečném vlastnictví. Do této doby v obci Vidče žádný pasport komunikací nebyl 

vydán. 

Mgr. Pavel Drda 
Starosta obce 


