
             Obecní úřad Studené 

        adresa:  Studené 15     561 64 Jablonné nad Orlicí 

           email: obec@studene.cz    tel.:732 986 668 

 

Záznam 

o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Povinný subjekt uveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento záznam o poskytnuté informaci: 

Datum podání: 4. 5. 2020 

Číslo jednací: 4/5/2020 

Způsob podání: písemně. 

Žadatel: pan/paní XY* 

Obsah požadované informace:  soupis všech usnesení , které souvisejí s nákupem a prodejem nemovitostí od           

1. 1. 2018 do 1. 5. 2020. 

Způsob vyřízení: dne 18. 5. 2020 byly žadateli předány požadované informace, tj. soupis všech usnesení , které 

souvisejí s nákupem a prodejem nemovitostí od   1. 1. 2018 do 1. 5. 2020. 

Žádost vyřizoval: Petr Strasmeier 

 Za poskytnutí informace nebyly účtovány náklady. 

 

 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 1/ listy 2 

Č. jednací: 4/5/2020 

Studené 24. 5. 2020 

 

 

 

*Osobní údaj byl v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, anonymizován. 

mailto:obec@studene.cz


Příloha 1 

Pan Alois Pávek  

Mladkov č.p. 16 561 67 

R.Č. 600216/0692 

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů doručenou obci Studené dne 4. 5. 2020. 

Ve své žádosti požadujete soupis všech usnesení , které souvisejí s nákupem a prodejem nemovitostí od   

1. 1. 2018 do 1. 5. 2020. 

 

Odpověď: 

Vážený pane Pávku, 

Obci Studené jste dne 4. 5. 2020  osobně doručil Vaši žádost řazenou pod č.j. 4/5/2020 o poskytnutí 

informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci soupisu všech usnesení, které souvisejí s nákupem a prodejem nemovitostí od 1. 1. 2018 do 1. 5. 

2020. Na tuto žádost odpovídáme, že v určeném období bylo přijato pět usnesení, které odpovídají 

zadaným kritériím, a následuje jejich soupis. 

1. Usnesení č. 36/2018 přijaté dne 30. 10. 2018. 
2. Usnesení č. 59/2019 přijaté dne 30. 7. 2019.  
3. Usnesení č. 62/2019 přijaté dne 25. 9. 2019.   
4. Usnesení č. 63/2019 přijaté dne 25. 9. 2019.      
5. Usnesení č. 66/2019 přijaté dne 4. 12. 2019. 

 

1-Usnesení č.36/2018 přijaté dne 30. 10. 2018                                                                                

Zastupitelstvo obce Studené schvaluje kupní smlouvu – prodej pozemku p.p.č. 309 v k.ú. Studené, 

v obci Studené, o výměře 1798 m2, druh orná půda, pro výstavbu rodinného domu za cenu 30,-Kč/m2, 

celkem za pozemek 53940 Kč  panu Ondřeji Hůlkovi, bytem Hradec Králové a Magdaléně Hladíkové, 

bytem taktéž Hradec Králové a schvaluje zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti spočívající 

v právu uložení vodovodního řádu a vodovodní přípojky (k stavební parcele č.st.158 v k. ú. Studené) na 

pozemkové parcele 309 po dobu funkční existence zařízení a dále v právu chůze a jízdy v trase uložení 

vodovodního řádu a vodovodní přípojky a užívání potřebného prostoru pro vjezd stavební mechanizace 

za účelem provádění opravy, údržby, rekonstrukce a modernizace potrubí v kteroukoliv denní a noční 

dobu. 

2-Usnesení číslo 59/2019 přijaté dne 30. 7. 2019 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků 133/1, 133/3 a 133/6 právnické osobě Jelimán,z.s., 
IČO 076 86 609. 

 

3-Usnesení č. 62/2019 přijaté dne 25. 9. 2019. 
    Zastupitelstvo obce Studené schvaluje předloženou kupní smlouvu s panem Aloisem Pávkem, bytem    

Mladkov, na parcelu číslo 136/2 a 103 v katastrálním území Studené. 
 



4-Usnesení č. 63/2019 přijaté dne 25. 9. 2019 .                                                                             
Zastupitelstvo obce Studené schvaluje předloženou kupní smlouvu s panem Vladimírem Trejtnarem, 
bytem Trutnov, na parcelu číslo 690/2 katastrální území Sobkovice. 

 
5-Usnesení č. 66/2019 přijaté dne 4. 12. 2019                                                                                

Zastupitelstvo obce Studené nevyhovuje žádosti pana Josefa Koditka o koupi parcely číslo 322/1. 

 


