
Obecní úřad Vidče 

756 53 Vidče 96 

Žádost o poskytnutí informace podle § 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona o 

·svobodném přístupu k Informacím. 

Vážený pane starosto, 

dne 23.8.2017 bylo obcí Vidče vydáno „Vyjádření k projektové dokumentaci: Novostavba rodinného 

domu" na pozemcích p. č. 1985/4 ap. č. 3040 v k. ú. Vidče vedené pod č. j. 295/2017. 

Obecní úřad Vidče nesouhlasí s vydáním povolení na stavbu z důvodu neexistující veřejné přístupné 

komunikace k daným pozemkům . 

Chceme poukázat na skutečnost, že pozemky p.č. 1987 /9, 397 /9, 310/1, 1987 /11, 3001/1, 3031 jsou 
vedeny v územním plánu, účinného od 6.12.2013, jako „plochy veřejných prostranství". Tento 
územní plán je pro obec závazný podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu . Podle §19, odst.1 písm. i) je úkolem územního plánování zej ména stanovovat 
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. V zákoně č. 128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zákona o obcích je definováno veřejné prostranství v § 34 Veřejným 

prostranstvim jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodniky, vefejná zeleň , parky a dalši prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužicí obecnému užíváni, a to bez ohledu na vlastnictvl 
k tomuto prostoru. 

Tato komunikace slouží jako příjezdová k rodinnému domu č.p .• již bezmála 100 let (r. 1937). Dále 

· slouží pro příjezd k domům č. p. 

Dále žádáme o informaci, zda některý z vlastníků dotčených parcel nesouhlasí s příjezdem 

'---' k pozemkům p. č. 198574 a p. č. 3040 v k. ú. Vidče . 

Žádáme o přehodnocení zamítavého vyjádření k projektové dokumentaci s ohledem na výše uvedené 

argumentace. 

Žádáme, aby byl dodržen zákon č. 101/2000 Sb., o och raně osobních údajů a změně některých 

zákonů . 

S pozdravem 

Ve Vidči 25.9.2017 



Obecní úřad Vidče 
Vidče 96, 756 53 Vidče 

Ve Vidči, dne 27. 9.2017 
Č.j.: 362/2017 

Věc 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona číslo 106/1999 Sb. 

Na základě Vaší žádosti ze dne 25. 09.2017 o poskytnutí informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vzhledem k Vámi uváděným 

skutečnostem měníme své stanovisko, vydané dne 23. 8.2017 pod č.j. 295/2017 tak, 
že obec Vidče nemá připomínky k Vámi předložené projektové dokumentaci ke stavbě 

rodinného domu na parc.č. 1985/5 a parc. 3040 v k.ú. Vidče dle projektové dokumentace 

z 04/2017 zpracované Ing. Michaelem Sternem. Obec Vidče souhlasí s napojením stavby na 

oddílnou splaškovou kanalizaci dle předložené projektové dokumentace z 04/2017 
zpracované Ing. Michaelem Sternem - zasypání přípojky zeminou je možné jen se 
souhlasem provozovatele, tj. Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Upozorňujeme žadatele, že 
místo napojení na kanalizační řad je na soukromém pozemku a je potřeba mít souhlas 
vlastníka tohoto poze~. 

Zároveň Vám sděluji, že v návaznosti na toto vyjádření bude následně vydáno stanovisko 
silničně správního úřadu, ve věci přístupové cesty k zamýšlené výstavbě rodinného domu 
na parc.č. 1985/5 a parc. č. 3040 v k.ú. Vidče. 

S pozdravem 
//.
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( /(j ' l/{;,T -~ 
Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče 


