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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 24. 5. 2018 

 

Naše č.j.: OS/KT/1730/2018/VlaJ 

Vyřizuje: Jana Vladyková 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: jana.vladykova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 29. 5. 2018 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane Svobodo, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 

24. 5. 2018, v níž žádáte o informace: 

1) kdo a kdy rozhodl o výpůjčce? (pozn.: pozemek/box v parku Kramoly), 

2) proč se rozhodlo o výpůjčce?, 

3) prosím jmenovitě, kdo o tom rozhodl, včetně hlasování?, 

4) kolik by skutečně stál nájem, pronájem či zábor? Prosím o výpočet za měsíc, rok a celého období 

výpůjčky včetně tabulky ceníku., 

5) kdo přivedl přívod el. energie do této buňky a kdo celý přívod financoval?, 

6) jaká byla spotřeba el. energie v přepočtu na koruny české a kdo spotřebu zaplatil? 

 

Vám sděluji následující: 

k bodu 1): Rada MO Střekov dne 8. 4. 2014. 

k bodu 2): Rozhodnutí kolektivního orgánu MO na základě projednání v RMO. 

k bodu 3): Členové RMO: M. Lazarová, Ing. V. Křeček, Z. Putna, M. Sokolovský, Mgr. D. Cihlář; 

hlasování: všichni PRO. 

k bodu 4: Nájem/pronájem: 12,50 Kč/měsíc; 150,00 Kč/rok cca 600,00 Kč 2014-2018; zábor 

veřejného prostranství: cca 4.562,50 Kč/měsíc; 54.750,00 Kč/rok; cca 219.000,00 Kč 

2014-2018. Stanovené ceny nájmu viz příloha. Stanovené ceny za užívání veřejného 

prostranství viz OZV č. 2/2011 na http://www.usti-nad-labem.cz/files/OZV_2-2011.doc 

k bodu 5): do „buňky“/pro potřebu „buňky“, nebyla přivedena el. energie. 

k bodu 6): nerelevantní. 

K případnému využití institutu záboru veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 

vydané SMÚL, a následně vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství, by se přistoupilo 

 

Vážený pan 

Zbyněk Svoboda 

Na Hřebence 1496/4 

400 03 Ústí nad Labem – Střekov 

 

Vypraveno: zbsv@seznam.cz 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/OZV_2-2011.doc
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v případě krátkodobého umístění v řádu dní, nikoliv v případě zamýšleného umístění předmětu v řádu 

měsíců či let. 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička 

tajemník 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

 

Příloha: 

1. Usnesení RMO Střekov o stanovení výše nájemného pozemků. 


