Obecní úřad Sobotín

Obecní úřad Sobotín
Sobotín č. 54
788 16 Petrov nad Desnou
Česká republika

Telefon 583 237 151

E-mail podatelna@sobotin.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 20/2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací – podána dne 14. 8. 2020
Žádost:
Žádám odpověď na následující otázky:
A. Usnesení Zastupitelstva Obce Sobotín č. 16/6, ze dne 29.6.2020 ve věci prodeje pozemku p.č.
219/2 v k.ú. Sobotín:
1. Který právní předpis upravuje ve vztahu k občanovi, co je promlčený záměr prodeje pozemku
(Když existuje řádná žádost občana o prodej tohoto pozemku – navíc na základě výzvy
Zastupitelstva Obce)? Žádám uvést číslo právního předpisu.
2. Který právní předpis stanovuje, co je dlouhý odstup? Žádám uvést číslo právního předpisu.
3. Kteří další zájemci a kdy (uvést data žádosti) projevili o pozemek zájem? Proč nebyl jak
v důvodové zprávě č. 16/6, tak v usnesení Zastupitelstva Obce brán zřetel na to, že na pozemku
se nachází kůlna, jejíž stavba byla řádně ohlášena stavebnímu úřadu a jejíž jsme vlastníkem?
4. Kdo jmenovitě zpracovával podklady (důvodovou zprávu) pro jednání Zastupitelstva k výše
uvedené věci?
5. Proč nebylo v případě mé žádosti postupováno podobně jako při prodeji dalších parcel
s podobnými kůlnami, které všechny původně náležely k řadovému rodinnému domu č. 240-245
(parc. č. 219/1 část, 223/5, 223/6 a 223/8 část s kůlnami prodány?
6. Komu a kdy byly pozemky parc. č. 219/1 část, 223/5, 223/6 a 223/8 část s kůlnami prodány?
7. Byly stavby všech kůlen při prodeji pozemků řádně ohlášeny stavebnímu úřadu podobně, jako
moje? Pokud ano, jsou doklady archivovány a jak?
B. Současné žádám:
1. Dne 24.6.2020 jsem předal na Obec Sobotín dopis určený Zastupitelstvu Obce Sobotín, který
však nebyl Zastupitelstvu, které se konalo dne 29.6.2020 předložen k projednání přesto, že se
jedná o zásadní věc, týkající se téměř všech občanů obce a také možného majetku obce. Z jakého
důvodu nebyl dopis Zastupitelstvu Obce Sobotín předán?
2. Kdo rozhoduje o tom, zda a kdy se dopisy adresované Zastupitelstvu Obce Sobotín předkládají
či nikoliv.
Odpověďi:
A1 – Zákon č. 128/2000 Sb.
A2 - Zákon č. 128/2000 Sb.

A3 – Zájemci projevili zájem o pozemek dne 11. 6. 2018 a 16. 7. 2018. (Vydáno rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních údajů)
A4 – Podklady pro jednání Zastupitelstva zpracovávala Ing. Jindřiška Bittnerová
A5 - Vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
A6 – Dle zápisu na katastru nemovitostí pozemky byly prodány na základě kupních smluv ke dni:
p.č. 219/1 – 18. 8. 2003
p.č. 223/6 – 8. 7. 2009
p.č. 223/8 – 3. 7. 2009
A7 - Vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

B1 - Vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
B2 – O dané záležitosti rozhoduje starostka obce.
B3 - Povinnosti zastupitelů jsou upravené v Jednacím řádu Zastupitelstva
B4 – Zastupitel může jednat v souladu se Zákonem o obcích a Jednacím řádem ZO

Odpověď byla odeslána dne 28. 8. 2020

