MĚSTSKÝ ÚŘAD
HRADEC NAD MORAVICÍ
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Zpracovatel

Došlo

1 7. 06. 2022

Městský úřad Hradec na Moravicí
Starosta města Mgr. Patrik Orlík
Rada města Hradec nad Moravicí

č.í

Opavská 265

Poč. listů ...........
příloh

Ukl. znak
............................

747 41 Hradec nad Moravicí

Opava, dne 9. 6. 2022

Žádost o
Vážený

informace podle zákona č.

106/1999 Sh„ ve znění pozdějších právních předpisů

pane starosto,

obracím

se na

zpřístupnění

a

Vás

se

žádosti podle zákona 6.106/1999 Sb,,

o

svobodném přístupu k informacím

a

tímto Vás žádám,

o

poskytnutí informací.

Na oficiálních stránkách Města Hradec nad Moravicí bylo dne 19. 5. 2022 zveřejněna
Usnesení číslo 69. ze schůze Rady
města Hradec nad Moravicí, která se konala dne 16. 5. 2022 ve společenském sálu Kulturního domu v Benkovicích, 747 41
Hradec nad Moravicí, kde na straně 6 bylo zveřejněno rozhodnutí v tomto znění:

„13.69.2022/RM
Rada města

a)

bere

Hradec

na
n.

vědomí žádost společnosti ARPEX MORAVA

s.r.o.,

ICO 26809559,

ze

dne 19. 4. 2022

o

souhlas

se

stavbou 'EL vedení,

a v

podkladech pro 69,

Mor, p.č. 2025/6, rozš, kNřf.

b) souhlasí s realizací

stavby 'El. vedení, Hradec

n.

Mor, p.č. 2025/6, rozš. kNN" podle předloženého

schůzi založeného materiálu.
cj rozhoduje zřídit věcné břemeno, služebnost pro společnost ČEZ Distribuce a.s, !ČO 24729035,
spočívající ve strpění
umístění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 1226/1, p.č. 1226/11, p.č. 2022/4, pí. 2023/1, to vše v k. ú.
Hradec nad Moravicí ve vlastnictví města Hradec nad Moravicí, za jednorázovou náhradu 50.370 KČ
(bez DPH). Současně
uzavřít i dohodu o umístění stavby s tím související. Geometrický plán a správní poplatek za zavkladování v
KN
žadatel.
"

d) zplnomocňuje místostarostu města podpisem příslušných smluv
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
h Ing. Josef Hennig, vedoucí

Tímto si Vás dovoluji požádat

'

o

majetku

a

dle části

c) tohoto usnesení.

investic"

zaslání všech listin, které byly podkladem tohoto rozhodnutí, především:

fotokopií všech listinných podkladů, které byly podkladem pro přípravu na zasedání a pro vydání
rozhodnutí Rady
města pod všemi body a), b], c), d) například: sděleni jmen osob jednajících za uvedené společnosti, jejich pověření
k
jednání a zastupování společností, fotokopii doručené žádosti společnosti APREX MORAVA s.r.o. IČO: 268089559
ze dne 19. 4.
-

-

,

2022 včetně všech příloh, původní žádost majitele pozemku p. č. 2D26/5 pana
společnosti ČEZ Distribuce a.s, IČO: 24729035 s přílohami, fotokopie listinných podkladů

adresovanou
'

přípravu na toto
zápisů
příprav členu Rady města, zápisu ze spisu, důvodovou zprávu, zprávu o účasti, o průběhu jednání, případně
vyjádření členů
a zdůvodnění jejich rozhodnutí, sdělení, kdy podklady k tomuto
rozhodnutí převzali jednotliví členové Rady, z jakých zdrojů
pro rozhodnutí čerpali, způsob jejich hlasování (uvedení, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo ze držel,
kdo nebyl přítomen)
Požadované informace mi prosím zašlete
Předem Vám děkuji

'

za

na

adresu mého trvalého bydliště.

vyřízení žádosti

a za

poskytnuté informace.

'

pro

'

