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Bílence 25. 04. 2022
Naše č. j.: OÚBíl/323//2022-2

Vyřizuje: Mgr. Petra Kubániková, telefon 776 781 681

Poskytnutí informací
k Vaší žádosti o informace ze dne 19. 04. 2022

Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky 3rmbups dne 19. 04. 2022 ve
14:47:19 hod. žádost označenou „Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)“ (dále jen „žádost“).
V této žádosti požadujete sdělení následujících informací - cituji:
„1. Zda má Vaše obec zpracován pro své území regulační plán – případně žádáme o odkaz na
tuto dokumentaci v aktuální verzi, pokud je přístupná on-line.
2. Zda jsou pro území Vaší obce vymezeny rezervy územního rozvoje, plochy přestavby či
rozvojové plochy využitelné pro výstavbu skladově výrobního areálu na ploše min. 13,5225
ha, a pokud ano, jaké jsou podmínky využití tohoto území dle územně plánovací
dokumentace.
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3. Zda se na území obce nachází lokalita typu „brownfield“, která by splňovala podmínky dle
bodu 2. Pokud ano, žádáme o základní informace o ní – zejména její polohu a výměru a
důvod, pro který ji lze do kategorie „brownfields“ zahrnout.
Informace, prosím, zašlete elektronicky na adresu:
Obec Bílence Vaši žádost posoudila a elektronicky do datové schránky a zároveň na emailovou adresu

z Vám

poskytuje následující informace:

k bodu 1.
Obec Bílence nemá zpracován pro své území regulační plán.
k bodu 2.
Takto vymezenými rezervami územního rozvoje Obec Bílence nedisponuje.
k bodu 3.
Obec Bílence v současné době nemá k dispozici žádné lokality typu „brownfield“, které by
splňovaly podmínky, které uvádíte.

Za Obec Bílence

Mgr. Petra Kubániková, starostka
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