
Obec Peľnink, se sídlem T. G. Masaryka lr362 36 Peľnink
tel. 353 892104, fax. 353 892 491, mobil 728369026

e-maĺl: starostka@pernink.eu

Naše znaěka
K čj. Per- 106712022

Manželé Vincůľkovi

Vyřizuje
Tůmová

Vaše znaěka Dne
Ż4.I0.2022

Żádlost o informace dle zákon a č,.10611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

odstľanění plotu - námitka podjatosti

Dnes jsme obdľŽeli stanovisko Kĺajského uřadu k Vaší námitce podjatosti, kdy Ikajský úřad
Karlovaľského kľaje v této věci neshledal podjatost.

K Vám zaslané žádosti sděluji:
Zźstupciuarzay silnic Kaľlovarského kraje na pracovním jednání s vedením obce požádali o
pľovedení kontľoly vnesených předmětri, případného zźlboru podél silnice II.tř. směřující od
Kaľlovaľské ulice po Blatenskou a dále silnice III.tř. od Nejdecké ulice po Jáchymovskou,
silnice II|22I' a to ještě předzahâjením zimní údľžby.
Upozoľnění směřovalo vůči všem, kteří mají nemovitosti podéltěchto komunikací.
obec řešila několik věcí, ať už to bylo uskladněné dřevo, stavební mateľiál, nevhodné
paľkování, ći zźlbot pozemku.

V příloze tohoto dopisu Yám zasíIám situační vykľes, kteý si obec vyžâdala od ťrľmy
CETIN. Zde je vyznačeĺ pľůběh kabelu vjejich majetku. obec Peľnink také svolá místní
šetřęní pro vyznačení hľanice pozemků ć.2650 v majetku obce a ć. IIŻll v Vašem majetku.
Termín místního šetření Vĺĺm bude sdělen noqým vedením obce Peľnink.

S pozdľavem

Jitka Tůmová' starostka obce Pernink
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