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Věc : Žádost o informaci
Vážený pane
Na základě Vaší žádosti ze dne 19.12.2014 odeslané 18.12.2014 o poskytnutí informace
podle zákona č.106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím, o nahlédnutí do LHP Obce
Řepeč pro pozemek p.č. 501 Vám sdělujeme, že tyto dokumenty budou v souladu s
§3/odst.5, §4/odst.5 a §6/odst.1 zákona, počínaje dnem 27.12.2014 zpřístupněny zveřejněním
na webových stránkách obce Řepeč v záložce Vyhlášky. Nahlédnutí do celého LHP obce
Řepeč bylo již umožněno i s výkladem odborného lesního hospodáře dne 7.11. 2014 na
veřejné schůzi v klubovně místního hostince, jíž jste se taktéž zúčastnil, kde bylo i několik
dalších odborníků z praxe. I tento plán bude zveřejněn na níže uvedené webové adrese.
( www.repec.cz/obecně závazné vyhlášky ).
Stejně tak si Vás znovu dovoluji informovat, že celá problematika těžby v komplexu p.č.501
bude po dokončení odborných znaleckých posudků a projednání v zastupitelstvu obce znovu
zveřejněna na veřejné schůzi. Do té doby se nebudeme k této problematice dále vyjadřovat.
V otázce uzavřených smluv Vám sdělujeme, že jejich předání třetí osobě, která není
dozorovým ani nadřízeným orgánem obecního úřadu, nebo orgánem činným v trestním řízení,
je dle našeho názoru možné až po vyslovení souhlasu dotčené strany. Po předložení
písemného souhlasu níže uvedených subjektů, bude Vaše žádost předložena k projednání
zastupitelstvem obce Řepeč.
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Projednání prací v p.č.501 bylo ústně oznámeno odborným lesním hospodářem
starostovi obce, současně s předpokládaným množstvím vytěžené hmotyInformace o budoucích rozhodnutích, názorech a probíhajících řízeních nejsou
informacemi podle zákona 106/99 Sb. V platném znění.
Podkladem k vyhlášení dražby dřevní hmoty byl Váš požadavek ze dne 4.12.2014 na
okamžité zastavení odvozu dřeva . Tomuto požadavku vyhověl starosta obce v pátek
ráno po jeho přetlumočení p. Mlezivou a p. Čítkem. Informace o sortimentu byly
předány ústně přímo na místě skládky 12.12.2014 společně s poskytnutou prohlídkou
nabízené hmoty.

Pokud budete požadovat přímé poskytnutí informace podle §6/odst.2, bude za zpracování této
informace v souladu s §17/odst.1 zákona 106/99 Sb. Účtován poplatek dle ceníku
zveřejněného na webových stránkách obce Řepeč.- viz příloha
Vyčíslení výše úhrady ( §17/odst.3 zákona ) :
- 1 hodina práce pracovníka obecního úřadu -100 Kč,- + počet požadovaných kopií.
Proto vás tedy žádáme o písemný souhlas s úhradou potřebných nákladů. Z Vaší
Žádosti není možno spočítat výši konečné úhrady.
Po uhrazení poplatku do pokladny Obecního úřadu, Vám bude vydán požadovaný dokument
s ověřovací doložkou. ( §17/odst.5 zákona ).
Proti tomuto rozhodnutí můžete podat stížnost podle §16a / zákona 106/99 Sb.
S pozdravem
Jiří Vozábal
starosta obce Řepeč
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