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Z  dost  o  poskytnutí  inforrnace  ve  smyslu  zákona  č.   106/1999  Sb.  o  svobodném
přístupu k infomacím.

Vážený pane 

Na  základě  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  infomace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.  o  svobodném
přístupu  k infomacím,  ve znění  pozdějších  předpisů,  (dále jen „lnfz"), Vám  k níže uvedeným
dotazům poskytujeme tyto informace (citace žádosti):

Věc:  žádost  o  Doskvtnutí  in+ormací  vztahui[cÍ  S®  k F)ozemkům  v katastrálním  úz®mí
Kerhartice                                       `` -.-- ~.                             t      .  -`.

žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se následujícím pozemkům:

a)   pozemek parc. č. _195112 -ostatní plocha (způsob využití: ostetni ko_muni_vkacp).'o výměře.  5o4   m2,   zapsáno   na   LV   |00d2-pro   k._-_ú. Kerp?ftice,   ob.3.C..Šes_Fá

Ka-menice, u Kataštrá.I_-ního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
j:ho%žaosvtyríuFřeamd,jheučs:nsekcákráe]PoU2bz|ť:a(,až§žřřs:vU,š]n3°ostooh°psrpa::a3ř;',tsnímmástá"

b)Po°:;mmeé#ep6asrc#.±:pgs5í:3o-na°,SLt§t,nžpp'r°pckh.:ú(.]Srsh°abft!cye#3§g:3_tsnťák_#S.m:en:::::)u.

Kaiastrálního   ýřadu   pro   Ústecký   kraj,   Katastrálni   pracoviště  _Děčín,  jehož
VfpaostoníkďBtíjenaúdstLeacbkeýmkíaaj'h:se:koádaHřreandíesbn#í:':ysí4o8:á#:±ís::ádvaLaabeúEÉbean_t§r#_nFó

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí),

c)p4#3Z:Í7ams#rS:,Pnz;%éáťšř:'dsun2a':':o;Ěsst;eap:rnkťýE:Orú;jh%t!_a#s;fc:eá:.n_vfyb.:eíc:t:óÉvs:!k§aícefšéůíenv:ýí#ůž

VípaostoníkůgtíjenaúdstLeacbkeýmkíaaj'h:::koádaHřreandíesbn#:':#4o8:á::Íí#vaLaabeúE#bean#nFé

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí),

TEL:  412151555
FAX:  412 584 361

BANKOVNI SPOJENl:  0921392379 / 0800
lčo: 00261220

E-mail :  posta@ceska-kamenice.cz
Web:  htto://w\^M/.ceska-kamenice.cz



žád€_m _o ko_nkrétní status pozemků uvedených výše jako komunikací, tj. zda se jedná
např.  0  místní  komunikace  nebo  o  veřejně  přístupné  účelové  komunikace,  to  vše
zejména na základě pasporiů těchto pozemků uvedených výše.(konec ďilace)

a)   Na  pozemku,  p.  p.  č.1951/2  v k.  ú.  Kerhartice  se  nachází  místní  komunikace.  Tato je
evidována v pasporiu místních komunikací pod MK 109c -Kerhartice -cesta u Valentů.
Jedná o místní komunikaci na cizím  pozemku.

b)    Na  pozemku,  p.  p.  č.1951/3 v k.  ú.  Kerhariice se nachází silnice  111/2639.

c)    Na pozemku,  p.  p.  č.1821/1  v k.  ú.  Kerhariice se nachází silnice  111/2639.

3#ozveaTi::o,púsaT:bv)ztaa;|,::suestka::JYcehníp!s2obondos:t,.`J:ifeJdseo:Rotv:nmnu:ž:bJ#top?V::%
Kamenice  není  vlastníkem  silnice  č.  111/2639  nevztahuje  se  V,ámi  požadovaná  informace  do
jeho   působnosti.   Svou   žádost   směřujete   na   vlastníka   -   Ustecký   kraj,   Velká   Hradební
3118/48,    Ústí   nad   Labem-centrum,   40001    Ústí   nad   Labem   (Správa   a   údržba   silnic
Ústeckého kraje,  příspěvková organizace,  Ruská 260/13,  Pozorka, 417 03 Dubí).

S pozdravem

Jiří Šulc
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