
14. Žádost o informaci p. P. Abraháma

Usnesení 14-02/2019/RO ze dne 5.2. 2019

Obec obdržela žádost p. P. Abraháma o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci kanalizace

Rada obce po projednání:

I. bere na vědomí žádost p. P. Abraháma

II. ukládá starostovi v termínu p. P. Abrahámovi písemně odpovědět

Hlasování:  

Pro:5                                                                  Proti: 0                                                       Zdržel se: 0

9. Žádost o informace – zák.č.106/1999 Sb. (manž. Abrahamovi, č.p. 437)

Rada obce po projednání:

I.bere na vědomí

žádost o informace týkající se nahlédnutí do vydaných dokumentů – Územní rozhodnutí a Kolaudační roz-

hodnutí a akci Kanalizace a ČOV Hudlice

II. ukládá

místostarostovi Rudolfu Hrkalovi vyřízení výše uvedené žádosti

termín: do 17.5.2019

Hlasování:

Pro: 5                           proti:                                zdržel se: 0

Usnesení 9 – 5/2019/RO ze dne 2.5.2019 bylo schváleno.

9. Návrh na narovnání majetkoprávních vztahů mezi manžely Abrahamovými a obcí Hudlice; vyrozumě-

ním o převzetí právního zastoupení

Rada obce po projednání:

I.bere na vědomí

informaci o obsahu shora uvedeném dokumentu

II.ukládá

starostovi obce Pavlu Hubenému předat zmiňovaný dokument k vyřízení právnímu zástupci (JUDr. Ing. Jiří 

David, LL.M.)

Termín: 15.11.2019

Hlasování:

Pro: 5                           proti:                                zdržel se: 0

Usnesení 09 – 11/2019/RO ze dne 5.11.2019 bylo schváleno

17. Vyjádření k  požadavku odstranění čerpací jímky s technologií kanalizačního řadu 
manželů Abrahamových čp. 437, týkající se nemovitosti čp.378
Rada obce po projednání:
I.nesouhlasí
s odstraněním čerpací jímky u nemovitosti čp. 378  - kanalizace byla vybudována z dotace jejíž 
lhůta udržitelnosti projektu by tímto odstraněním byla porušena a obec by vracela dotaci.
II. souhlasí
pouze s posunem čerpací jímky u nemovitosti čp. 378 na náklady majitele.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému oznámit toto rozhodnutí RO advokátní kanceláři, která zastupuje 
obec Hudlice v této věci jako podklad pro další jednání a oznámit podmínky přemístění DČJ na SÚ 
Králův Dvůr
termín: 31.1.2020
Hlasování:
Pro: 4                              proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 17– 1/2020/RO ze dne 9.1.2020 bylo schváleno
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22. Usnesení Okresního soudu v Berouně – žaloba manželů Abrahamových 
Rada obce po projednání
I.souhlasí
s dalším vyjednáváním a řešením sporu vedeného manžely Abrahamovými (žalobci) vůči obci 
Hudlice (obžalovaná) ve věci odstranění části liniové stavby (odstranění kanalizační jímky) 
prostřednictvím pověřeného právníka jednat v této věci, který i nadále bude obec zastupovat a 
podnikat veškeré kroky vedoucí k zdárnému smírnému vyřešení sporu.
II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému zajistit předání soudního usnesení právníkovi, který bude 
pokračovat v soudním vyjednávání s žalobci.
termín: bezodkladně
Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                                 zdržel se : 0
Usnesení 22 – 3/2020/RO ze dne 3.3.2020 bylo schváleno.

18. Vyrozumění soudu o průběhu mimosoudního jednání mezi účastníky; reakce na výzvu 
soudu k doplnění tvrzení a předložení listin (manželé Abrahamovi)
Rada obce po projednání:
I.bere na vědomí
informaci o shora uvedeném dokumentu ve věci žalobců Petra a Jarmily Abrahamových, bytem U 
Skály II 437, Hudlice a žalované obec Hudlice ve věci Přemístění části liniové stavby (kanalizační 
přípojka včetně domácí čerpací stanice a ovládací skříně)
Hlasování: 
Pro: 5                             proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 18 – 8/2020/RO ze dne 15.7.2020 bylo schváleno.

5. Abrahámovi - předvolání k soudnímu jednání dne 12.2.2021 o odstranění části liniové 
stavby
Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí
informaci od advokátní kanceláře Holub&David advokátní kancelář s.r.o. o jednání odvolacího 
soudu u Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 – Smíchov,  dne 12.2.2021 v 8:30 hod.,
v místnosti 

č. dv. 4/II. patro, budova A.
Hlasování:
Pro: 5                            proti: 0                                 zdržel se: 0
Usnesení 05 – 1/2021/RO ze dne 7.1.2021 bylo schváleno

22. Abraham – přemístění jímky

Rada obce po projednání:
I. bere na vědomí
informace právní kanceláře HD o dalším postupu a navržených řešení
Termín :  do 31.12.2021

Hlasování:
Pro: 5                          proti: 0                               zdržel se: 0
Usnesení 22 – 4/2021/RO ze dne 18.3.2021 bylo schváleno.
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