
bec Boseň
45, 295 01, Mnichovo Hradiště

v .. tel. 3?6 784 204, e-mail: bQ§9rrl@vol!y.9z, datová schránka: 2jrakc3

V Bosni dne 14.11.2018
č1. srtlzots

Věc: Odpověd' na Žádost o informaci dle zákon a č. t06l1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacímo v platném znění

Zasílám Vám požadované informace, která obsahovala Vaše žádost ze 8.11.2018. Náš obecní úřad
nemá stavební úřad. Pověřeným stavebním úřadem je pro naši obec úřad v Kněžmostu. Jelikož vím, že
se tento úřad potýká s nedostatkem pracovníků. na Vaše dotaze Vám odpovím jménem obecného úřadu
v Bosni, jelikož nám je dokumentace ke stavbám, které probíhají na našem území, zasílána, Navíc
smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se obecních pozemků, uzavitá sama naše obec.

Pouze pro Vaši informaci Vám sděluji, že naše obec má pouze dvě katastrální území, a to k.ú. Boseň a
k.ú. Mužský, nikoli ještě Zásadka a Zápudov.

Soupis vydaných Územních souhlasů pro účel}, výstavb), a obnov), elektrického vedení v období
1 .11 .2017 - 14.1 1 .2018

1. Žadatel ČEZ nistribuce, a.s., stavba: Boseň -kNN p.č,4l7ll5 Beneš,IV-|2-6021730,
na pozemcích: p.č. 417 l15 a 72414 v k.ú. Boseň
Uzemní souhlas vydán dne 18.12.2017

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu Boseň -kNN p.č.4l7ll5 Beneš,IY-12-6021730 číslo SOBS VB IV-12-602173010ll
2017 ze dne l6.10.20l7 mezi obcí Boseň aČEZ Distribuce, a.s., zastoupená společností EJK s.r.o.

2. Žadatel ČrZOistribuce, a.s. stavba: Boseň, p.ě.259129,286, nový kNN, Agarden, číslo stavby:
IV-I2-602I037,
na pozemcich: st.č. 112, p.č. I52l 4, 286, 7 37 v .k.ú. Boseň
Územní souhlas vydán dne 14.2.2018

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu IV-l2-
6021037lYBl3 Boseň, p.ě.259129,286,nový kNN, Agarden ze dne 6.9.2017 mezi Obcí Boseň a
ČEZ nistribuce a.s. v zastoupení společnosti K.Uhlíř, s.r.o.
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3. Žadatel: ČEZ Oistribuce, a.s. stavba: Boseň, p.č.259129,286,nový kNN, Agarden, číslo stavby:
Iv-12-6021037
na pozemcích: st.č. l l2, p.č. 152l4,286,737 v k.ú. Boseň
Uzemní souhlas -změna stavby před dokončením,vydán dne 3.10.2018

Žad,ate|: ČPZ Pistribuce, a.s. stavba: Zásadka, obnova venk. vedení NN, č. stavby IE- l2-6008633
na pozemku. st.č.92ll v k.ú. Mužský
Uzemní souhlas vydán dne l 5.10.20l 8

Žadatel ČPZ Oistribuce, a.s. stavba: Boseň, čp. 54, nový NN 25 A, IP-1 2-6014903
napozemcích: st.č. 96, p.č.72l
Uzemní souhlas vydán dne 5.1 1.20l8

Smlouva o budoucí smlouvě o zYízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
č. IP-12-6014903lVB/0l ze dne 26.9.2Ol8 mezi Obcí Boseň aČr,Z Distribuce a.s. v zastoupení
společnosti EJK s.r.o.
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Hana Maudrová
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