OBEC VRANOVICE – KELČICE
798 08 Kelčice 31, okres Prostějov

Pan
Vít Trzaskalik
Hochmanova 2184/5
628 00 Brno – Líšeň

Č.j. 24/2021/VK

19.1.2021

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 13.1.2021,
č.j. 1/2021-1 OÚ V-K

1. Proč ve Vaší obci v souladu s Vámi zveřejněným Usnesením vlády nebyl v 52.týdnu,
respektive od 21.12.- (třeba ?) v úterý dne 22.12.2020 úřední den ?
Jedná se o vnitřní pokyn úřadu (§ 11, ods. 1, písm. a)
§ 11
(1) Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2. Ne každý má možnost dostavit se na Zasedání zastupitelstva, a ne každému se chce jet
zrovna na OD MmPV, a proto mne zajímá, jakým jiným způsobem se mohl občan
v zákonné lhůtě u Vás na úřadě, respektive od někoho z Vašeho úřadu, něco dozvědět
„ústním výkladem“ o této cyklostezce ? – Viz. Vámi zveřejněné Oznámení ze dne
18.12.2020.
Řízení vede OD MmPV, obecní úřad žádné ústní výklady k předložené dokumentaci
nepodává.
3. A protože, ne každý má možnost dostavit se na Zasedání zastupitelstva a ne každému
se chce jet zrovna na OD MmPV, zajímá mne KDY jindy a OD KOHO z Vašeho
úřadu se mohl občan v zákonné lhůtě u Vás na úřadě něco dozvědět o této dne
18.12.2020 zveřejněné cyklostezce? Viz. Vámi zveřejněné Oznámení ze dne 18.12.2020.
Řízení vede OD MmPV, obecní úřad pouze poskytne dokumentaci k nahlédnutí. Lhůta
k tomu stanovená je OD MmPV a je v souladu se zákonem.

Za Obecní úřad Vranovice – Kelčice
místostarosta Ing. Milan Ošťádal
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Pozn.1. V žádném případě nestrpím jakékoliv narážky na své rodiče. Za svými veřejnými
vyhlášeními si stojím a nepřeji si v rámci dotazů dle zákona 106/1999 Sb. jakékoliv zmínky o
mé rodině.
Pozn. 2.
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
§4
(1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s
běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

a
§ 1016
(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To
neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

Listí na pozemku p.č. 1074 je ze stromu ve vlastnictví tazatele, je dle OZ tedy povinen je uklidit
sám. Listí z pozemku p.č. 1073 je uklizené vlastníkem stromu.
Pozn. 3. Výrazy vulgárního charakteru (i když v uvozovkách – např. „ sračky“ apod.) nepatří
do korespondence a slovníku slušných lidí. Prosím tedy tazatele pro příště se těchto výrazů
zdržet, v opačném případě budou tyto dotazy odmítány bez odpovědi. Děkuji.
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