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Obec Jirny

-BFaňdýškájjL-_
250 90 Jirny

,,
v Nových Jirnech 10. 12. 2019

mv
Zádost
o poskytnuti informace dle zákona 106/1999 Sb.

Dobrý den pane starosto, paní mistostarostko
Děkuji, že jste mi poskytli informaci o opravě chodníku viz. Vaše vyjádření ze dne
15.10.2019 vedené u vás pod č.j. 1548 2019.
Ale bohužel vaše odpověď je naprosto nekonkrétní, neúplná a zamlžená jak je to již
vašim zvykem na jakékoliv mé žádosti.
Proto Vás znovu žádám o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o doplněni a
konkrétni odpovědi na tyto mé jasné a jednoznačné otázky:
l) Byla akce ,, oprava chodníku " projednána v OZ, kdy a s jakým výsledkem
hlasování ?
2) jaké byly finanční náklady na tuto opravu, navrhované a jaké byly reálné
náklady?
3) Byly finance uvolněny z rozpočtu Obce Jirny ?, příp. zda se jednalo o sdruženou
investici, kdo další se podilel. Bylo o tomto hlasováno a s jakým výsledkem ?
4) Byla v OZ projednána investice z obecních prostředků na údržbu soukromého
vlastníka pana
? Toto jednání bylo kdy a jakým výsledkem
hlasování.
5) Nedošlo náhodou úpravou tohoto tvz.,, chodníku ,,, který je výpisu z KN' evidován
jako ,,orná půda"- ZPF k zhodnoceni majetku soukromé osoby z finančních
prostředků obce.
6) vyvíjí Obec jakoukoliv iniciativu/jednáni s tímto vlastníkem k bezúplatnému nebo
úplatnému převodu pozemku do vlastnictví Obce.
7) Byla oprava tvz. ,,chodníku ,, ohlášena stavebnímu úřadu ? Kým a kdy ?
8) Stavebníkem opravy tvz. ,,chodníku ,, byl Obecní úřad, nebo pan
nebo
nějaká třetí osoba ?
9) Faktura na úpravu tvz. ,,chodníku" byla vystavená, kým, kdy a na koho ?

Pane starosto, paní místostarostko
věřím, že po jasném a konkrétním doložení těchto mnou požadovaných dotazů a
objasnění práce OZ a Obce Jirny dojde u mě k přesvědčeni, že Obecnímu
Zastupitelstvu a představitelům obce jde opravdu o obecní zájem a prospěch
Obce a že Obec neinvestovala svoje finanční prostředky do majetku soukromé
osoby.
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Děkuji a prosím o zasláni kopii mnou požadovaných dokladů na moji adresu.
Vzniknou-li Obci Jirny, náklady na kopirovánÍ dokladů, prosím o zasláni
vyúčtováni, které rád uhradím.
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OBEC JIRNY
Brandýská 9
250 90 JIRNY

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
1548 2019

Vyřizuje
Skořepa
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Jirny dne
15.10.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kterou obec obdržela dne
9.10.2019, uvádíme:
Jsme nesmírně potěŠeni Vaším zájmem o dění v obci Jirny. Zájem člověka jako jste Vy,
který část staveb prováděl bez PD a takřka všechny bez stavebního povolení, skutečně potěší. A to
nehovoříme o jejich následných kolaudacích či stavbě, která Zkolaudována do dnešního dne není, a
přesto je v ní provozována Činnost.
A nyní k Vaší žádosti: stavba chodníku proběhla ještě za MNV Jirny vletech 1989-1990.
Z požadovaných dokumentů nebyly žádné nalezeny.
Obec Jirny cca před 5ti lety provedla pouze důkladnou opravu chodníku, jehož povrch byl
výrazně zničen od těžké zemědělské techniky jezdící na pole a hrozilo vážné nebea?ečí Uram
chodců a dětí zde se pohybujících a kterému bylo nutné předejít.
PD na opravu chodníku je v ,,papírové" podobě k nahlédnutí na OÚ.

S pozdravem

Telefon:
281 962 945

Bankovní spojení:
Č.ú.3327201/0100

IČO:

DS:

240 257

5nŠarx2

E-mail:
obeejirnváí'jirny.cz
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Váš dopis značky/ze dne

11.12.2019

Naše značka

Vyřizuje

2223/19

Skořepa

Jirny dne

17.12.2019

Věc: Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace sdělujeme:

o nějakém mlžení ze strany obce nemůže být řeč. Slovo mlžení s velkým množstvím nezrealizovaných
slibů se hodí úplně na někoho jiného.
Pokud by obec od stavebníka černých staveb na pozemku
v k.ú. Jirny obdržela potřebné
dokumenty, jak jím bylo přislíbeno a následně požadováno ZO Jirny dopisem ze dne 23.6.2017, mohlo být za
předpokladu spinění podmínek a následného předloženi řádné PD, vydáno vyjádření obce a třeba i stavební
povoleni SÚ Uvaly. Část požadovaných dokladů dosud nebyla předložena - viz např. jednání 8.8.2019 na OÚ,
kdy stavebník po dvou letech předložil výkres A3, který neodpovídal dané skutečnosti!
Jestliže by stavebník tehdy věnoval dané záležitosti vice času a nevycházel ze situace, že mu čemou
stavbu nějakým způsobem zkolauduje SÚ (tak jak tomu bylo několikrát u jiných nemovitostí, které byly
v majetku stavebníka), nemuseli bychom nyní řešit trapné dopisování podle zákona Č.106/1999" Sb.. Dále je
zajímavé i to, že oprava chodníku, která proběhla z důvodu bezpečnosti chodců již v roce 2015, do dnes nikomu
nevadila, včetně Vás.
Nyní k jednotlivým Vašim dotazům či bodům:
l) O akci jednalo ZO minimálně 4x, investice byla schválena jednohlasně liti zastupiteli
2) Vysoutěžené náklady stavby ve výběrovém řízení činily 2,061.3 18,-KČ, reálné byly nižší 1,642.334,84 Kč.
3) Oprava byla realizována z financí obce
4) Nejednalo se o údržbu pozemku soukromého vlastníka, ale o opravu obecního chodníku z obecního
zájmu.
5) Nedošlo.
6) S vlastníkem jsou dlouhodobě vedena jednání.
7) Oprava byla projednána a konzultována s KSÚS.
8) Opravu provedla firma na základě výběrového řízení.
9) Faktura byla vystavena zhotovitelem opravy přímo na obec Jirny.
S pozdravem a přáním

Telefon:
281 962 945

Bankovní spojení:
KB Praha l
č.ú. 3327201/0100

hezkýcha:lavněi:lidný" '" 'Z

240 257
e-mail: obec.iirnY(ä),jiŕňY.cz

