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V KroměřÍži 5.i,2014.

Titl.

Mgr. Hebnarová Daniela
Starostka města Kroměříž
MóÚ Kr'oměříž

Věc : Žádost o inforrnace

Podle zákona o votnénr příshrptr k informacím a podle Listiny základn{ch práv a

svobod, která je závazn&i pro Českou republiku, žádárne o poskytnutí všech a

vyčerpávajícíčh inforrrrací, které byly, jsou a budou v souvislosti s naším případem !i. řešení

t<ontaminácí našeho pozemku ve Skašticíelr, podávány všsm úřadůťn, soudůnr a irtstilticírrr.

Informace žádáme podat mimo jiné i písernně,

Tuto naši žádost odůvadňujetlre t{rrr, že jsou neustále a opakovaně podávárly infotnrace

zkreslenó, ričelově zmanipulované a nepravdivé - mohu dokladovat.

Dále žádárne o informace a to :

1. Který konkrétní kr.ok bude MěÚ Kroměříž odbor život.prostředí podnikat letos v lednu

(leden 2014) ?
?. Které dalšÍ kroky budou následovat a v jakých intervaleclr ?

3. Předpokládaný termín ukončení dekontanrinace našelro pozemku ve Skašticích?

4, Proč řešení tolroto případu tak dlouho lwit?

Stav našeho pozenrku nárn znenrožňuje tento náš majetek už více než 10 let náležitě

uŽívat, nelze jej prodat, nelze na něm hospodařit, nenrovitost z;trácí na hodnotě a my po celou

dobu oclvádíme stáhr daň z nemovitosti v plné r"ýši !

Veškeré tyto inťormace žádárne dodat písemně ve lhůtě 15 dní a v této lhrltě urrrožnit

nahlédnutí do kompletni spisové dokrttnentace,

Na vědorrrí :

Kancelář prezidenta reprrbliky
Hejtman Zlírrského kraje

MĚ$TŮ KHŮnčĚ$lÍŽ
odboť obča!Éko spúvn{ch agind - odt!, c



Městský úřad Kroměříž
odbor životního prostředí

Velké nám. t ts, psČ zoz ot

V Kroměříži, 13.2.2014
Č 1 . IraeurM/006 1 9 I l2O I 4 l oZP l Še
Vyřizuje: RNDr. Ševčíková
Tel.: 573 321326

Věc: Poskytnutí informací dle zák č.10611999 Sb. _ IN-2/2014 _ kontaminace pozemku
ve Skašticích

Na základě Vaší Žádosti o poskýnutí informací dle zák. č. 10611999 Sb.' o svobodném
přístupu kinformacím, vplatnóm znění (dále jen ,,zákon), ze dne 2]. r.2014, postoupené
odborem občansko-správních agend, odd. právních činností, odboru Životního prostředí dne
28. 1' 2014, Vám poskýujeme následující informace:

Ad) požadavek na poskytnutí všech informací, které byly podány všem úřadům, soudům
a institucím:
Vsouvislosti sřešením problému kontaminace byly vprůběhu let 2010 _ 2013 poskýnuty
následuj ící informace :

- Sdělení Kanceláři veřejného ochránce práv _ I2x
- Sdělení okresnímu soudu v Kroměříži - 1x
- Písemná odpověď na interpelaci členu zastupitelstva města KroměříŽ - 1x
- Podklady pro starostku města Kroměříž (pro informaci hejtmanovi Zlínského kraje) _

1x (e-mailem)
- Shrnutí celého případu pro starostku města - stav k 8.1.2014 _ 1x (e-mailem)
- Informace pro Kancelář prezidenta republiky (e-mailem) - lx

Na základě ústního požadavku ze dne 13'2.20|4 kopie těchto sdělení Vám neposíláme.

K dalším bodům žádosti uvádíme:
Ad bod l)
V lednu 2014 nebyly odborem životního prostředí podniknuty žádné kroky' stále běŽí
exekuční Ťízeni.

Ad bod 2)
Na tento dotaz nelze odpovědět, nebot' tyto informace dosud nevznikly a nejsou tedy
správnímu orgánu známy.
Nejedná o informace dle zák. č. 10611999 Sb. v platném znění _ odst. 3 zákona uvádí:
Informací Se pro účely tohoto zákona rozumí jabýkoliv obsah nebo jeho čóst v jakékoliv
podobě, Zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.



Ad bod 3)
Správnímu orgánu není termín znám, nebot'dekontaminaci
Fe MARKET s.r.o., která vyčkává rozhodnutí krajského
rozhodnutí o uložené povinnosti pro nicotnost. Soud dosud
termín rozhodnutí ani výsledný rozsudek.

má naÍízenu provést společnost
soudu, kde mimo jiné napadá
nerozhodl, nelze předjímat ani

Ad bod 4)
Veškeré právní kroky správního orgiínu od zahž$ení správního Ťízení v r' 2009 byly činěny
v termínech' daných správním řádem. Délka vlastního řizení o uložení povinnosti tak řízeni
exekučního je dána zákornými právními kroky, které právn í řád' umožňuje' a které společnost
Fe MARKET s.r.o. Ve snaze zprostit se uložené povinnosti (opakovaná odvolání proti
rozhodnutí, návrhy na přezkum, námitky nicotnosti) v maximálni mozné míŤe využívá.

PoŽadované nahlédnutí do kompletní spisové dokumentace
protoŽe kompletní spis Sp.zn. MeUKM/025053l2009 ve
Krajského soudu v Bmě.

není v současné době moŽné,
věci uloŽení povinnosti je u
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)tředÍ Městský úřad K.roměříŽ


