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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 

Vážený pane XXX,  

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace ze dne 24.04.2019, doručené 
našemu úřadu osobně dne 24.04.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, 
Vám níže poskytuji Vámi požadované informace: 

Otázka č. 1: Veškeré zápisy z jednání od voleb do zastupitelstva tj. od listopadu 2018 
z jednání komise Rozvoje a ŽP 

Zápisy Vám zasíláme přílohou tohoto dopisu. Jedná se celkem o 4 zápisy z jednání komise, 
a to z: 16.01.2019, 06.02.2019, 27.02.2019 a 20.03.2019. 

Otázka č. 2: Zápis z jednání komise Rozvoje a ŽP z předchozího volebního období, kdy 
byl projednáván návrh na zřízení třídírny komunálního odpadu ve městě Šluknov. 

Komise rozvoje a životního prostředí na žádném ze svých jednání v předešlém volebním 
období (2014 – 2018) neprojednávala a nezabývala se návrhem na zřízení třídírny 
komunálního odpadu, a proto žádný takovýto zápis nebyl vyhotoven.   

Otázka č. 3: Smlouva o převodu pozemků na město Šluknov prac. č. 1887, parc. 
č. 1887 a parc. č. 1889 od Státního pozemkového úřadu. 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991811 (kopie) je přílohou tohoto dopisu. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 



 
 

 

schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se vyhovuje v plném rozsahu. Všechny zaslané dokumenty byly anonymizovány 
v souladu se zákonem. 

S pozdravem 
 
 
 
Ing. Petr Masopust 
vedoucí Odboru správy majetku 
 
 
Přílohy: 
Soubor v PDF se zápisy z jednání Komise a rozvoje a životního prostředí – 9 listů 
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1007991811 


