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Vážený pane,
elektronická podatelna městského úřadu Lázně Bohdaneč obdržela dne 18. 4. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, adresovanou tajemnici
městského úřadu, kterou žádáte o poskytnutí následujících informací:
I.

Na jednání ZM č. 12 jste uvedla, že záležitost ohledně mého podnětu jste konzultovala s právní kanceláří.
Žádám o poskytnutí informací k této žádosti:
1. Název právní kanceláře, nebo jméno právníka.
2. Co obsahovala vaše žádost. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)
3. Obsahovala vaše žádost i kopii předepisujícího dokumentu.
4. Přesné znění odpovědi právní kanceláře. (Nejlépe elektronickou kopii dokumentu)

II.

Zaslal jsem tyto podněty, které mi byly potvrzeny elektronickou podatelnou:
Zastupitelstvu města
Radě města
Kontrolnímu výboru
Žádám o poskytnutí informací k těmto podnětům:
1. Komu byly přiděleny k vyřízení.
2. Jak byly vyřízeny.
U každého podnětu samostatně.

Poskytnuté informace žádáte zaslat na elektronickou adresu xxxxxxxxxxxx.
K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující:
I.
1. JUDr. Robert Kučera, IČO: 66253446
2. Dotaz na řešení Vašeho podnětu byl položen telefonicky. Právnímu zástupci byly sděleny základní informace, včetně
historického vývoje řešené věci a informace, že k této záležitosti již zastupitelstvo v minulosti přijalo usnesení. Následně
byl právnímu zástupci e-mailem zaslán Váš podnět, bez dalšího komentáře k dané problematice.
3. Ano, obsahovala.
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II.
Usnesením ZM č. 12.25 ze dne 16. 12. 2020 bylo přijato, že Město Lázně Bohdaneč Váš nárok odmítá a na případné
opakované podněty či opakovaně vznesené nároky již nebude Město Lázně Bohdaneč a ani žádný orgán města
reagovat.
Na základě tohoto usnesení se podněty uvedenými v bodě II. Vaší žádosti nikdo nezabýval.

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
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