V Benešovicích 3.4.2017

Obec Benešovice
Obecní úřad
Benešovice 109
34901

Stříbro LKJIHGFEDCBA

Ž ád o st

O

p o skytn u tí

in fo rm ací

p o d le záko n a

č.

106/1999

S b ., o svo b o d n ém

p řístu p u k in fo rm acím
V minulých dnech jsem nalezl ve své dopisní schránce volně vhozený lísteček s textem,
Benešovice neuhradil

že jsem Obci

platbu za stočné za II. pololetí r. 2016 ve výši 460,- Kč (dokonce se má jednat již

o třetí upozornění, přestože jsem žádná předchozí neobdržel)!
Přesto, že uvedený kus papíru nepokládám

za právně závazný dokument,

rád bych si celou záležitost

vyjasnil.
Proto Vás žádám, na základě zákona Č. 106/1999
pozdějších předpisů, o poskytnutí

1)

Sb., o svobodném

přístupu

k informacím,

následujících informací:

Na základě jaké smlouvy,

či jiného

právního

předpisu

mi Obecní úřad Benešovice

platbu stočného za II. pololetí r. 2016 ve výši 460,- Kč? O stočné z jaké nemovitosti
"upomínce"
2)

když nemovitost
není připojena

Benešovice č.p.

z jakého důvodu je mi tato platba účtována,

v loňském roce ani v současné době nebyla mnou ani nikým jiným užívána,
Benešovice č.p.

proč mi uvedená

letech, ale až od II. pololetí roku 2016, přičemž vlastníkem

již více než deset let?

Očekávám Vaše písemné vyjádření v zákonem stanovené lhůtě.

S pozdravem

Příloha:
n 1113
....

U pomln'k a...
III"

se jedná (v

na vodovod ani na vodu ze studny a žádné odpadní vody tudíž neprodukuje?

Pokud se jedná o nemovitost
v minulých

účtuje

to není zmíněno)?

Pokud se jedná o nemovitost

3)

ve znění

(k ople
íe)

platba nebyla účtována
této nemovitosti

jsem

O B E C N í Ú Ř A D B E N E Š O V IC E srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
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vÁš
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NAŠE ČJ.:

95/2017
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DATUM:

13.04.2107

Věc: Sdělení

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
informace

přístupu k informacím

Vám zasíláme požadované

bez omezení jakékoli části.

S pozdravem

OBECNIÚŘAD
Behešovice 109,34901 Stříbro
Tel.Zfax: 374693 161

Ž ád o st srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dne 06.04.2017 byla Obecnímu
poskytnutí

pozdějších předpisů,

oú

úřadu v Benešovicích ( dále jen

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
jejímž prostřednictvím

Benešovice ) doručená žádost o

přístupu k informacím,

žádáte Oú Benešovice o informace.

ve znění

Požadované

informace jsou následující :
1.

K první otázce předkládáme

kopie Usnesení č. 14. z Veřejného

zastupitelstva

obce

Benešovice, dále ceník vodného a stočného platný od 1.7.2017. Upomínka je směrovaná na
č.p.

z důvodu, že tam máte hlášen trvalý pobyt vy a vaše matka. Jelikož jste napojeni na

obecní kanalizaci automaticky
2.

musíte platit za odpadní vody z obou objektů.

Nyní vám účtujeme stočné z nemovitosti
stočné z nemovitosti

postavené na st. p.č.

kolaudační rozhodnutí

na st. p.

z důvodu, že vaše matka

k.ú. Benešovice, předkládáme

upomínku

požadavku byli materiály a informace

na čp.

kopii faktury a

zaslány žadateli dne 18.04.2017.

zastupitelstva

Ceník vodného a stočného
Faktura platby za stočné
Kolaudační

za
už

kde máte oba dva trvalý pobyt.

Přílohy:
Usnesení č. 14 z veřejného

vždy platila

k.ú. Benešovice. Bohužel co vaše matka onemocněla

stočné nikdo neplatí a proto směrujeme

K uvedenému

č.p.

Rozhodnutí

OBECNrúAAD
Benešovice 109, 349 01 Stříbro
Tel./fax: 374693161
mobil: 606 644 721

