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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 14. 6. 2022 

 

Naše č.j.: OS/KT/2373/2022BuMa 

Vyřizuje: Martina Bublová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: martina.bublova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 20. 6. 2022 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážená paní  

 

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 15. 6. 2022, 

v níž žádáte o informace: 

1. Žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem v působnosti MO Střekov rozhodujete o zařazení 

pozemků mezi veřejná prostranství. 

2. Dále požaduji poskytnutí informace – doložení platného soupisu veřejného prostranství 

v působnosti MO Střekov k datu podání této žádosti. 

3. Dále prosím o poskytnutí informace, zda existuje inventarizace veřejného prostranství v působnosti 

MO Střekov k datu 1. 1. 2018 a dále k datu 1. 1. 2022. Pokud ano, prosím o zaslání těchto soupisů, 

případně o zaslání odkazů na tyto soupisy. 

4. Dále prosím o poskytnutí informace, která osoba v působnosti MO Střekov rozhoduje o vyměření 

místního poplatku za užívání veřejného prostranství a na základě jakého konkrétního podkladu. 

Vám sděluji následující: 

Ad 1) V souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a návazné judikatury. 

Ad 2) MO Střekov nemá a neeviduje soupis veřejného prostranství v působnosti MO Střekov. 

Ad 3) Inventarizace veřejného prostranství v působnosti MO Střekov neexistuje. 

Ad 4) Paní Alena Kršková, referentka Finančního odboru ÚMO Střekov; na základě OZV 

č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Kamil Dominik Slapnička, MPA 

tajemník 




