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Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 23.12.2020 (č.j.: MUV-4874/2020)
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, obdrželo dne 23.12.2020 žádost
žadatele
nar.
, trvale bytem
,
ze dne 23.12.2020 (evidována pod č.j.: MUV-4874/20), v níž žadatel žádá poskytnout kopie:
1. Rozhodnutí, ve kterém nadřízený orgán rozhodl o spádovosti ZŠ.
2. Uzavřených smluv s okolnImi obcemi, ve kterých se město zavazuje, že se jim postará o plnění
povinné školnIdocházky.
3. Obecně závazné vyhlášky, ve které jsou stanoveny školské obvody spádové školy ZŠ Veltrusy.
K žádosti město Veltrusy sděluje:
Ad l.:
O spádovosti základních škol nerozhoduje žádný ,,nadřízený" orgán a neexistuje žádný právni titul k vydání
takovéhoto rozhodnutí - tudíž žádné ,,rozhodnuti', ve kterém nadřízený orgán rozhodl o spádovosti ZŠ';
neexistuje a ani existovat nemůže!!
Ad 2.:
V příloze tohoto sděleni jsou žadateli poskytovány kopie dohod o vytvořeni společného školského obvodu
Základní školy Veltrusy, příspěvkové organizace (původní název: Základni škola Veltrusy, okres Mělník).
Ad 3.:
Podle školského zákona, dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné
nebo vÍce základních škol zřizovaných některou z těchto obci, stanoví každá z dotčených obcí obecně
závaznou vyhláškou přIslušnou část školského obvodu. Město Veltrusy nemá vydánu obecně závaznou
vyhlášku o stanovení příslušné části školského obvodu (tvořené územím města Veltrusy) Základní školy
Veltrusy, příspěvkové organizace.

·T-b

"í_

Mgr. Filip Volák
starosta města
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