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Sděleni k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, 15. 4. 2018

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu
k informacím"), sděluje žadateli , nar. , trvale bytem ,

, na základě její žádosti ze dne 15. 4. 2019, evidována pod č.j.: MUV-1521/2019/NFo),
informaci požadované v žádosti:

Požadované informace se týkají věci využ/vánl pozemku parč. č. 1065/1 firmou P+Ŕ s. r. o.:
1. jakým způsobem bude zastupitelstvo města reagovat na porušování § 38 a § 39 zákona o obcích,

§ 329 občanského zákoníku a § 220 trestního zákona ze strany uvolněných zastupite/ů:b
2. Kdo městu uhradí vzniklou Škodu za nepovolené už/ván/ části m/stn/ komunikce pare. č. 1065/1 jako

parkoviště kamionů pro jírmu p+p, s. r. o.?
3. jaká opatřeni přijme zastupitelstvo města, aby do vyřešení případu firma P+R s. r. o. A uvolněni

zastupitelé neporušovali zákony?

K bodu 1žádosti: K porušováni uvedených zákonů ze strany uvolněných zastupitelů nedošlo, kontrola
dodržováni zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je v kompetenci policie ČR či MP.

K bodu 2 žádosti: Městu nevznikla žádná škoda - k pronájmu pozemku nedošlo, není možné ušlý nájem
vymáhat.

K bodu 3 žádosti: Firma P+P opět požádala o pronajmutí pozemku v březnu 2019. Město obdrželo od
Policie ČR stanovisko, za jakých podmínek lze tuto mÍstnÍ komunikaci pronajmout. Nyní proběhnou jednání
s firmou P+P ohledně dalšího postupu.

Vaše žádost byla projednána na 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 24. 4. 2019 s tím, že
Zastupitelstvo nepřijalo žádné usneseni.
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