Obec Podoli

*0-

686 04 Podoli 190

V Podolf 21.7.2017

StiZnost pro nesprdvn6

wiizeni Zfdosti o informace

Pod6v6m stiZnost pro nespr6vnd vylizeni md Z6dosti o informace, o nEi,jsem Z6dal Obec
Podoli dle zdkana (). 10611999 Sb., o svobodndm pifstupu k informacfm, piipis em ze dne 3, 7 ,
2017. OdpovEd' jsem obdrZel piipisem ze dne 17 .7 ,2017, d,, j. OUPO21912017, do m6 datovd
schr6nky byl piipis doruden 21.7,2017,

Pledmdt stfZnosti:
1. StdZuji si, Ze jsem neobdrZel informace, o kterd jsem Lddalv bodE 1) svdho plipisu ze dne 3.7 .
2017, Ve svd odpovEdi neuvddite, do kdy je '
oprdvnEnf pbzemek parc. d,
432812 v k. ir' Podoli nad Ol5avouuLivat, anr neuv6d(te, jakou mittato d6si pozemku vfmEru,
ani neuv6dite, iakdje vfse n6jemndho, O v6mi zasland kopie Smlouvy o najmu nemovitosti
ani kopie jejf vypovEdi jsem vds nelidal a ani o nd nem6m z6jem, nybiZjsem uvedl, i,e trv6m
na plimdm poskytnutf informaci. Zvdmi poskytnutfch kopii listin nejsou informace, o kter6

jsemL'6da|zce1azIejm6,zejm6nanenizIejm6,dokdyje

piedmdtnli pozem ek uLiv at.
2. StdZuji si, Ze jsem neobdrZel informace, o kterd jsem Lddalv bodd 2) svdho piipisu ze dne3,7,
2017, Ye sv6 odpovddi neuvddite, kdo navrhl poskytnuti piedmdtnfch nnanenich darri, ani
jak zdtvodnil tento ndvrh, ani neuv6dite, jakd pisemnd podklady a kdy zastupitel6 obce
Podolf obdrZeli k projedn6ni tohoto bodu usnesen( zastupiielstva Obce Podolf. RovndZ jsem
neobdrZel kopie darovacich smluv, o kterd jsem i,6dal, ani jsem neobdrZel informaci, Ze iadne
takovd pfsemnd darovacf smlouvy nebyly mezi Obci Podolf a obdarovanfmiuzavyeny.
3' StdZuji si, Ze jsem neobdr?,el kopie v5ech'liiloh, kterd jsou soud4stf zipisu z l. zased1ni
zastupitelstva Obce Podolf, kterd se uskutednilo dne 15. A.ZOl7, o ndZ jsem L6dalv bodd 3)
sv€ho pifpisu ze dne 3. 7 . 2017 . M6m za to, te mezi pledmdtnd piflohy patli tak6 pyikazni
smlouva s firmou KLASIK - stavebni firma s.r.o., jak je uvedeno v usneseni pod bodem
221112017, nebof zastupitelstvo Obce Fodolf povdiilo starostku obce podepi 6nim teto
smlouvy. Kopii tdto smlouvy jsem od v6s ale neobdrZel, Stejnd tak pfedpokiade^,Ze existuji
i dalsi pif
r. zasedfuni zastupitelstva obci Podoli, kterd se vztahali
k dalSim
Sak nebyly mnd v6mi poskytnuty. V opadndm pfipadd
potvrd'te,
xistuji,

laaam,aby tato moje stfZnost byla I6dnd vypoi6d6na a v5echny informace mnd byly poskytnuty
do datovd schrdnky ID: -- r.,r-5, Trv6m na pf(mdm poskytnuti piedmdtnfch informac?. o6t<u3i,S

pi6telskjm pozdravem

