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Poskytnutí informací a vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Dne 29.4.2018 došla mailem vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Byla zaevidována pod č.j. OBAL
140/2018.
Specifikace požadavku:
Takže chtěl bych znovu a teď již na základě zákona 106/1999Sb vznést na Vás Žádost o poskytnutí
informace v následující záležitosti:
jak jsem již výše popsal jde mi o černou skládku a to doslova bordel,který se nachází u cesty
na Rychtářské louky cca 50m od hlavní silnice - kú Albrechtice u Lanškrouna.
1/Zda o této divoké skládce víte.
2/Pokud o ní víte tak co jste do dnešního dne udělali pro její odstranění.
3/Jakým způsobem bude tato skládka zlikvidována.
4/Do jakého termínu tuto skládku odstraníte a uvedete toto místo do původního stavu.

Poskytnutí informací:
9.4.2018 jsme obdrželi mail od Ing. Ritticha z odboru ŽP Městského úřadu
v Lanškrouně, ve kterém nás informuje o vašem mailu adresovaném Juřinové Petře, Bc.
ze dne 2.4.2018, nebyl adresován Ing. Jaroslavu Novákovi, starostovi obce Albrechtice.
Ing. Rittich sděluje: „ obdrželi jsme upozornění pana Zdeňka Komárka z Jeseníku, který
u cesty na Rychtářské louky údajně narazil na černou skládku. Prosím o její odstranění.
O průběhu a ukončení akce mě, prosím, informujte“. Nikde není napsané, že máme
odpovídat také vám.
Ihned 10.4.2018 jsme Ing. Rittichovi odpověděli, že o celé záležitosti starosta ví a již
jednal s majitelem pozemku, na kterých se nachází černá skládka. Majitelem pozemku
je Zemědělsko obchodní družstvo Žichlínek. Starosta osobně telefonoval s ředitelem
družstva a bylo přislíbeno, že skládku uklidí, což také provedli.
Dne 26.4.2018 uklidilo Zemědělsko obchodní družstvo Žichlínek ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Rychtářský les Albrechtice vámi uváděnou skládku.
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Zaslal jste žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, dne 29.4.2018, tedy v době, kdy byla již skládka uklizena.
Nejdříve jste si měl ověřit, zda je skládka uklizena, než jste zaslal žádost o informace a
požadoval uklizení skládky. Vaše výtka k panu starostovi, že Vám neodpověděl je
neopodstatněná, protože nikdo nepožadoval zaslat odpověď starosty na vaši adresu.
Odpovídali jsme jen Ing. Rittichovi, který vám mohl naši odpověď přeposlat.
Překvapila nás vaše
iniciativa v oblasti
ŽP v katastrálním území Albrechtice
u Lanškrouna, které je tak vzdálené od vašeho bydliště. Ochranou ŽP se zabýváme
velmi svědomitě a při zjištění nedostatků ihned sjednáváme nápravu.

Odpověď zasíláme na Vaši mailovou adresu uvedenou v žádosti. Tím považujeme Vaši
žádost o informace č.j. OBAL 140/2018 ze dne 29.4.2018 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů, za vyřízenou.

Ing. Jaroslav Novák
Starosta obce
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