
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vás žádám o 

odpovědi a vyjádření k následujícímu: 

Ve vámi doložených dokumentech (především příloha 1. Žádost k vydání souhlasu k užívání a pronájmu 

veřejného prostranství + vyjádření) jsem shledal tyto nedostatky a vylučující se prohlášení. 

1) Závazné stanovisko AOPK ČR ze dne 11.6.2020 je neplatné: „Jedná se o stavbu dočasnou s dobou 

dočasného umístění 05-09/2020.“  Žádám o zaslání platného stanoviska pro rok 2021. 

2) Situační výkresy nesedí. Stánek je k dnešnímu dni postaven jako na plánku vlevo vyjma posezení (jedná se 

ale o plánek AOPK ČR platný pro rok 2020). Prosím o doložení přesného vymezení, kde má stánek včetně 

posezení stát. Posezení na situačním výkresu úplně chybí, i když se v Církvicích na p. p. č. 646/2 nachází o 

výměře 72m
2
. Dále chybí i další žádosti, smlouvy a vyjádření k posezení na p.p.č. 646/2, z toho usuzuji, že 

nejsou a prosím o okamžité odstranění tohoto posezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

dostupné z: 

https://www.facebook.com/pages/category/Fast-Food-

Restaurant/Ob%C4%8Derstven%C3%AD-U-

Plav%C4%8D%C3%ADka-101822728276453/ 

 

3) V příloze č. 3: Popis činnosti (str. 9) se píše, že ve stánku bude poskytováno občerstvení mj. smažením a 

ohříváním průmyslově vyrobených polotovarů. To se však vylučuje, viz vyjádření SČVAK (str. 11): „Nebude 

docházet ke smažení ani k ohřívání průmyslově vyrobených pokrmů.“ Žádám tedy o odpověď, které 

vyjádření je neplatné a o zaslání platného. 

4) V přiloze č. 3: Toalety (str. 9) a ve stanovisku AOPK ČR (str. 25) se píše, že bude zajištěno umístění dvou 

kusů toalet TOI TOI. V odpovědi na žádost provozovatele (str.33) je vyměřena ale pouze jedna mobilní 

toaleta TOI TOI (1m
2
). Žádám tedy o odpověď, které vyjádření je neplatné a o zaslání platného. 

5) Odpověď na žádost provozovatele (str. 33) se neshoduje s prohlášením vlastníka sousedních pozemků (str. 

31). Konkrétně v době otevírací doby. Žádám tedy o odpověď, které vyjádření je neplatné a o zaslání 

platného. 

6) Vyjádření OŽP MmÚL a závazné stanovisko OŽP MmÚL se vztahují k umístění stánku na 5 měsíců v roce 

2020. Žádám tedy o platné stanovisko a vyjádření OŽP MmÚL k umístění stánku pro rok 2021. 

7) Dále žádám o vyjádření a souhlas odboru územního plánování a stavebního řádu s umístěním a délkou 

trvání daného stánku v Církvicích na p.p.č 646/1. 

https://www.facebook.com/pages/category/Fast-Food-Restaurant/Ob%C4%8Derstven%C3%AD-U-Plav%C4%8D%C3%ADka-101822728276453/
https://www.facebook.com/pages/category/Fast-Food-Restaurant/Ob%C4%8Derstven%C3%AD-U-Plav%C4%8D%C3%ADka-101822728276453/
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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 10. 8. 2021 

 

Naše č.j.: OS/KT/3218/2021/DošK 

Vyřizuje: Kateřina Doškářová 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: katerina.doskarova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 25. 8. 2021 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

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 10. 8. 2021, 

v níž žádáte o informace: 

1) „Žádám o zaslání platného stanoviska pro rok 2021“ (Závazné stanovisko AOPK), 

 

2) „Prosím o doložení přesného vymezení, kde má stánek včetně posezení stát“, 

 

3) „Žádám tedy o odpověď, které vyjádření je neplatné a o zaslání platného“ (Vyjádření SČVaK), 

 

4) „Žádám tedy o odpověď, které vyjádření je neplatné a o zaslání platného“ (Toalety TOI TOI), 

 

5)  „Žádám tedy o odpověď, které vyjádření je neplatné a o zaslání platného“ (prohlášení vlastníků), 

 

6) „Žádám tedy o platné stanovisko a vyjádření OŽP MmÚL k umístění stánku pro rok 2021“, 

 

7) „Dále žádám o vyjádření a souhlas OÚPaSŘ s umístěním a délkou trvání daného stánku 

v Církvicích na p.p.č. 646/1“. 

 

Vám sděluji následující: 

Ad 1)  Nerelevantní – takový dokument povinný subjekt nemá k dispozici, 

 

Ad 2) Nerelevantní – situační výkres již byl žadateli poskytnut, jiný dokument povinný subjekt nemá 

k dispozici, 

 

 

 

Vypraveno e-mailem: 
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Ad 3) Nerelevantní – Vyjádření SČVaK již bylo žadateli poskytnuto, jiný dokument povinný subjekt nemá 

k dispozici, 

 

Ad 4) Nerelevantní – závazný počet ks toalet, vč. mobilních toalet neurčuje AOPK ČR, 

 

Ad5) Nerelevantní – prohlášení vlastníka sousedních pozemků není časově omezeno, pro letošní rok je 

stanovena provozní doba dle požadavku provozovatele, 

 

Ad6) Nerelevantní – závazné stanovisko OŽP MmÚL bylo vydáno s platností na 2 roky, 

 

Ad7) Nerelevantní – povinným subjektem v této věci je Magistrát města Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D., MPA 

tajemník 




