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Zadatel:

zastoupen:
Mgr. Davidem Hejzlarem
advokátem se sídlem 1. máje 97/25, 460 07 Liberec
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o.

věc: Zádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(,,zákon o svobodném přístupu k informacím"), žádáme Městský úřad Hodkovice nad
Mohelkou - Odbor stavební úřad, který je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informaci o stavbě kanalizace na pozemku
parč. č. 2249 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, a dále o způsobu napojení pozemků parc. č.
2246 a parč. č. 2254, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, na inženýrské sItě.

V tomto ohledu žádáme o informace o tom:

i) jakým způsobem je řešeno napojeni pozemků parc. č. 2246 a parč. č. 2254, oba v k.
ú. Hodkovice nad Mohelkou, na vodovod a kanalizaci a zda byla v minulosti vydána
k tomuto napojeni potřebná povoleni (pro umístěni, realizaci a užIvánI vodovodu
a kanalizace).
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2) Zda jsou na pozemku parc č. 2249 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, vedeny inženýrské
sItě pro napojeni pozemků parc. č. 2246 a parč. č. 2254, oba v k. ú. Hodkovice nad
Mohelkou, na vodovod a kanalizaci.

3) Pokud byla v minulosti vydána výše uvedená povolení, žádáme zároveň o jejich
poskytnutí.

Požadujeme poskytnutí veškerých informací, které má nebo má mít povinný subjekt k dispozici
ke dni vyřIzení žádosti o informace. Ve všech případech žádáme o zaslání informací
elektronicky do datové schránky: fzphjpq. v případě jakýchkoli dotazů k žádosti se
neváhejte kdykoli obrátit na pověřenou osobu,

S pozdravem

v plné moci Mgr. David Hejzlar, advokát
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

KODAP i legal

PLNÁ MOC

zmocň*

Mgr. Davida Hejzlara, advokáta
Cv. Č. ČAK" 12958
Advokátní kancelář KODAP legal s.r.o.
IČO: 036 68 762
se sídlem 1. máje 97/25, 460 07 Liberec
(dále jen Advokát")

k zastupováni ZmocnRele ve věciumistěni inženýrskýchsfti na pcmmcich parč. č 2246, parč.
č. 2249 a parč. č. 2254, vše v k ú. HcxNovice nad Mohelkou, zejména pak k lxďáni žádosti
o |ľ7formace, jakož i ke všem ttzenim navazujFhí, a ke všem procesnůn úkonům a právnkn
jednáním s tlm stjLwisqjcim.

Zmocnifel bere na věclom( že zmocněný Advokát je ofxávněn ustanovil za sebe zástupce
a pok uď jích stanavi vice, aby každý z nich jednal samosmtně.

Tato O'ná moc se udělup na dobu rteurčRou.
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