
OBEC  S R B E Č
se sídlem 270 65 Srbeč 16 

Telefon: 313 562 333, Mail: obec.srbec@tiscali.cz

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Doručené žádosti o informace + odpovědi za rok 2020

Č.j. 38/20

Dne 29.1.2020 byla prostřednictvím České pošty doručena žádost  p.  M.K.  o informaci  ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se p. M.K., zda
má v místě svého trvalého bydliště Srbeč 108 hlášené dle obecní vyhlášky své psy v místě
jejich chovu a odvádí za ně poplatky, zda má své psy čipované, jak je dle aktuálního zákoníku
platného na území ČR.

Odpověď: 

K Vaší  žádosti  ze dne 23.1.2020 podané ve smyslu zákona č.  106/1999 Sb.  sděluji,  že p.
Korešová, bytem Srbeč č.p. 108 má své psy řádně hlášené podle obecní vyhlášky a za tyto
psy  řádně  odvádí  předepsané poplatky.  K  Všemu dotazu  zda má paní  Korešová své  psy
čipované sděluji, že touto informací Obec Srbeč nedisponuje.

 

Č.j. 45/20

Dne 6.2.2020 byla prostřednictvím České pošty doručena žádost p. S.Š. o informaci ve smyslu
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím  týkající  se  upřesnění
nedostatečných odpovědí na její žádost ze dne 18.12.2019  

Odpověď:

Odpověď  na  žádost  o  informace  podle  zák.  č.  106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k
informacím naše číslo jednací 306/2019

Na vaši žádost ze dne 18. 12. 2019, vám na podkladě § 2 odst. 1, § 4a zák. č. 106/1999 Sb.
oznamuji podle vašeho zadání následující:

1. Obec doklad o stavebním povolení vám nemůže zaslat,  jelikož na pozemku č. 829/7 je
evidovaná stavba bez stavebního povolení a věc je v řešení MÚ Nové Strašecí.

2. Stejná odpověď jako na vaši otázku č. 1.



3. Obec nemá žádný interní akt řízení, který by řešil pronájem pozemků v Obci Srbeč.

4. Vodovodní řád byl již připojen při koupi domu na přelomu r. 1999/2000.

5. Zákon o nakládání s odpady starosta neporušuje a odpady u domu čp. 128 jsou zaplaceny 
na rok 2019 a na rok 2020.

6. Registrací psů není pověřena Obec Srbeč

7. Starosta Obce Srbeč má vzdělání, které jej opravňuje vykonávat takovou funkci.

8. Starosta obce se vzdělává individuálně a necítí potřebu žádných externích školení.

9. Ke koupi pozemku došlo na základě kupní smlouvy mezi Obcí Srbeč a p. Zlatou Řebíkovou
ze dne 17.8.2010. Záměr obce prodat předmětný pozemek byl zveřejněn na úřední desce
OÚ, vyvěšeno 2.2.2004, sňato dne 18.2.2004.

 Č.j. 46/20,  46-2/20, 134/20, 134-2/20

Dne 6.2.2020, 8.4.2020,  30.6.2020, 27.7.2020 byly prostřednictvím České pošty doručeny
žádosti  a  následné  stížnosti  p.  S.  Š.  o  informaci  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o
svobodném přístupu k informacím týkající  následujících dotazů:

- Podle sdělení místních obyvatel je mostek přes potok u Spáleného rybníka u čp. 158
majetkem obce Srbeč. Zakládá se tato informace na pravdě?

- V případě, že se jedná o majetek obce, požaduji následné informace

- Jedná se o cestu pro pěší, nebo i pro motorová vozidla?

- Pakliže  se  jedná i  o  cestu  pro  motorová  vozidla,  jaká  je  stanovena  celková  váha
vozidel, která mohou přes mostek jezdit a z jakého důvodu tam není dopravní značka
s omezenou celkovou váhou vozidel.

- Považuje obec za správné, že po obou stranách mostku není žádné zábradlí ani jiné
zabezpečení,  které by zabezpečovalo bezpečnost vozidel  a zejména pěších, kdy se
tam pohybují běžně děti a i například děti z vaší mateřské školky?

- Kdy naposledy tam byla prověrka kvality mostku, zejména pak statika a je o tom
nějaký záznam?

- Při  pohledu  na  spodní  část  mostku  je  i  laikovi  zřejmé,  že  panely,  které  tvoří
přemostění  potoka jsou na každém konci  jejich úchytu v kritickém stavu a akutně
hrozí, že jejich chabé uchycení u břehu potoka je pouhou otázkou krátkého času, kdy
se mostek zbortí. Bere obec tuto informaci na vědomí a tento stav napraví a kdy?

- Za těchto okolností dá obec před opravou mostku nějaký bezpečný zátaras, aby tam
rozhodně  nemohla  jezdit  motorová  vozidla  např.  panelovou  zábranu,  hromadu
kamení apod.  a kdy tak obec učiní? Podotýkám, že umístění tabule, že vjezd je na
vlastní nebezpečí je zcela nepřípustný.



- Je  smířená  obec  s tím,  že  po obdržení  tohoto  již  druhého upozornění  zcela  nese
zodpovědnost  za  jakoukoliv  vzniklou  škodu  na  majetku,  nebo  úraz  v důsledku
havarijního stavu mostku?

- Je tato informace pro obec zcela novinkou, nebo o havarijním stavu mostku věděla
dříve a od kdy?

- Pakliže není mostek v majetku obce Srbeč, žádám o informaci, kdo je jeho majitelem.

- I když majitelem mostku nebude obec Srbeč, je obci známo, že i tak se musí postarat
o bezpečnost jejich občanů a ihned vstoupit do jednání s majitelem mostku a kdy tak
učiní?

Odpověď:

  Děkujeme za upozornění a sdělujeme, že Vaší žádosti o poskytnutí informací nemůžeme
vyhovět z toho důvodu, že obec Srbeč není majitelem vámi dotazovaného pozemku a tudíž
se se svojí žádostí obraťte na majitele, jemuž pozemek náleží. Pro Vaši informaci uvádím, že
dle katastru nemovitostí je majitelem pozemku Rybářství HLD, a.s.,  Rybářská 801, 379 01
Třeboň II.

Proti této odpovědi podala p. S.Š. stížnost, obec Srbeč tuto postoupila nadřízenému orgánu –
Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal všechny předložené dokumenty a konstatoval,
že stížnost p. S.Š. není oprávněná.

 

  

                                  Zpracoval starosta obce

Vít Řebík


