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Věc: 

Žádost o vyjádření ke stanovisku obce v souladu s § 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Vážený pane starosto, 

jak obec uvádí, iniciovali jsme dne 22.5.2017 zahájení odkupu soukromých komunikací na p. č. 

1987/9, 397/9, 310/1, 1987/11, 3001/1, 3031 v k. ú. Vidče. V uvedený den nám bylo sděleno, že 

s odkupem soukromých komunikací souhlasí i manželé bytem Vidče 

Dne 21.8.2017 jsme se dostavili na obec, kdy nám bylo ústně sděleno, že s odkupem manželé 

--nesouhlasí, a že si kladou určité podmínky, nám blíže nespecifikované. Na otázku, kdy 

tuto podmínku vyslovili, nám bylo sděleno, že již dne 22.5.2017. Po celou dobu od 22.5.2017 do dne 

21.8.2017 jsme byli přesvědčeni, že obec koná ve veřejném zájmu o odkupu soukromých 

komunikací. Proč nás obec neinformovala ihned při prvním setkání dne 22.5.2017 o tom, že si někdo 

z vlastníků klade podmínky? 

Ve svém vyjádření ze dne 21.9.2017 vedené pod č. j. 330/2017 nás obec informuje, že k odkupu 

daných pozemků nedošlo, jelikož jsme nesouhlasili se směnou částí pozemků p. č . 1987 /1 v k. ú. 

Vidče v bytem Vidče č„ za část pozemku p. č. 405/2 v k. ú. 

Vidče ve vlastnictví bytem Vidče č. - O této směně jsme se poprvé 

dozvěděli až z Vašeho písemného vyjádření ze dne 21.9.2017, kdy nám toto nebylo sděleno ani obcí 

ani fyzickou či právnickou osobou. Z tohoto důvodu se nemůže zakládat na pravdě, že jsme 

nesouhlasili se směnnou smlouvou, jak uvádí obec ve svém vyjádření ze dne 21.9.2017, jelikož jsme 

o požadavku na směnu pozemku nevěděli, ani nebyli vyzváni. 

Do dnešního dne nebylo obcí odpovězeno na náš dotaz, se kterými povinnými subjekty byla 

provedena konzultace a s jakým výsledkem, který byl zaslán opětovně e-mailem dne 13.9.2017 a 

18.9.2017 starostovi obce Vidče. 

S pozdravem 

Ve Vidči 25.9.2017 
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Ve Vidči dne 2.10.2017 

Čj. 361/2017 

Věc 

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

Na základě Vašeho dopisu ze dne 25.09.2017, ve kterém upřesňujete některé skutečnosti ve věci 

odkupu soukromých komunikací na pozemcích parc.č 1987 /9, 397 /9, 310/11987 /11, 3001/1, 301 

v k.ú. Vidče, Vám sdělujeme: 

Vzhledem k rozličným tvrzením účastníků, kterých se dotýká případný odkup či směna výše 

uvedených pozemků, navrhujeme společné jednání všech účastníků, kterých by se dotýkalo 

vybudování komunikace. 

Předmětem navrhovaného jednání tedy bude upřesnění podmínek a požadavků všech účastníků ve 

vztahu k dané věci. 

Z uvedených důvodů, svoláváme na den 16.10.2017, v 17.00 hod, v kanceláři starosty obce Vidče, 

společné jednání všech zúčastněných stran. 

K Vašemu dotazu se kterými povinnými subjekty byla provedena konzultace, sdělujeme, že starosta a 

místostarostka obce jednali s následujícími vlastníky dotčených pozemků : 

S pozdravem 
Obec Vldta 

, 756 53 Vidča.č.96 . 
( / / lč:00304433.~f-1:200304433 

- v(/ y 
Mgr. Pavel Drda / 

Starosta obce 


