MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

)

Číslo jednací:

MUV-4261/2018/NFo

Datum:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Vaše čj.:

29.10.2018
N ikola Formanová
317070291
asistentka @veltrusy.cz

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Město Veltrusy jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu k
informacím") posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k
informacím, kterou obdržel dne 15. 10. 2018, pod č. j.: MUV-4261/2018, ve znění:
Žádám vás o poskytnutí'
1. Časové osy řešení problému s popisem s tím souvisejlc/ch úkonů, třeba i v tabulkovém provedení
2.
3.
4.

Kopie výzvy k úhradě smluvní pokuty včetně příloh
Kopie sděleni nájemce pana
vjakém termínu nájemce ap/atil částku ve výši 14.000,- KČ. za užlvánl pozemku.

Protože žádost splňovala požadavky kladené v §14 odst. 2 zákoně o svobodném přístupu k informacím, a
protože požadované informace nepodléhajI žádnému omezení definovaných v zákoně o svobodném
přístupu k informacím

poskytuje informaci podle § 14 odst 5 zákona o svobodném přístupu k informacím.

K bodu 1žádosti:
Takový dokument neexistuje. Přesto tímto uvádíme časový přehled této záležitosti:
·

užíval od května 2017 pozemek, a to část pozemkové parcely p. č. 125/1 v k.ú.
a obci Veltrusy o ploše 300 m'.

·
·
·
·

Dohodu o narovnánís
schválilo zastupitelstvo dne 28. 2. 2018.
Dohoda o narovnání (nikoli nájemní smlouva) podepsána dne 11. 4. 2018
Dne 22. 5. 2018 zaplatil
částku 14.000 KČ
Během července byl
telefonicky vyzván advokátní kanceláři k nápravě případných
nesrovnalostí

·

4. 9. 2018 bylo doručeno na MěÚ Vyjádřeni k požadavku na úhradu smluvnípokuty od

Smluvní pokuta je po projednánis paní advokátkou nedůvodná, jestliže nelze prokázat porušení povinnosti,
na kterou je smluvní pokuta vázána (např. odvezení materiálu na nivelitu okolního chodníku, resp. exaktní
podoba původního stavu před využitím pozemku)
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K bodu 2 žádosti:
Takový dokument neexistuje, viz výše (výzva proběhla telefonicky)
K bodu 3 žádosti:
Kopii sděleni nájemce

zasíláme v příloze.

K bodu 4 žádosti:
Nájemce zaplatil částku 14.000 KČ dne 22. 5. 2018.
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Přílohy:
Vyjádření k požadavku na úhradu smluvní pokuty
Obdrží:
Ing. Marta Baránková, bytem Pod Horami 561, 277 46 Veltrusy (dodejka)
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