Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 1.3.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vážený pane starosto,

v prostoru bývalého pivovaru je uložen již několik let kontejner naplněný kompostem.
Žádám o informaci:
l. čí je tento kontejner
2. Existuje případná nájemní smlouva na zábor pozemku (obecního)
3. Jaká je účtovaná cena dle vyhlášky platné na web. obce Valeč
Vycházím ze skutečnosti, že se v poslední době pozitivně věnujete záborům obecních
pozemků a tím bych Vám chtěl pomoci, nebot' nevěřím že by Vám tyto informace poskytl
někdo z Vašich spolupracovníků (kteří to léta tolerovali). Konečně jste ale přišel vy a určitě to
vyřešíte. Jak jsem Vás již informoval, podobných záborů je minimálně 27.

Děkuji Vám za ochotu
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Váš dopis/zn. :

Naše zn.:

313/19/OÚ

vyřizuje:

Žadatel

Dne: 10. 6. 2019
podáním ze dne 1.

3. 2019 o žádá o poskytnuti informaci týkajicich se existence jakéhosi kontejneru v prostoru bývalého
pivovaru. štÍžnostÍ ze dne 17. 3. 2019 ev.č. 361/19/OÚ pak oznamuje neposkytnuti informace.
jedná se o požadavek na informace :
Ad. 1 čí je tento kontejner ?
Ad.2 existuje nájemní Smi ?
Ad.3 jaká je účtovaná cena ?

ROZHODNUTÍ

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,lnfZ" rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 1. 3. 2019 týkající se
jakéhosi kontejneru takto :
Žádosti uvedené pod body 1. až 3. se dle § IS. odst. 1lnfZ odmhaji
Odůvodněni výroku :
Obecnímu úřadu není znám majitel tohoto kontejneru.
Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotoveni tohoto rozhodnutí. Odvoláni se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na
adresu sídla Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního
úřadu obce Valeč v Čechách.
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