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Horák - žádost o podání informace
Obec Hrusice, Hrusice 142, 251 66 Hrusice, IČO: 00240222 jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vyřizuje
tímto dle ust. §14, odst. 5, písm. d) InfZ žádost o poskytnutí informací dle InfZ ze dne 09.06.2021, povinnému
subjektu doručené dne 09.06.2021 (dále také Žádost), žadatel Redigováno,
, zastoupen na základě plné
í
ú
moci JUDr. Tomášem Hemelíkem, advokátem, IČO 66205395 (dále také Žadatel) o poskytnutí informací
týkající se informace o pronájmu pozemku parc. č. 1251/1 v kat. území Hrusice, který je ve vlastnictví obce
Hrusice (dále žádost).
Povinný subjekt vyřizuje Žádost Žadatele následovně takto:
1. Nabídka pronájmu části obecního pozemku parc. č. 1251/1 v kat. území Hrusice byla zveřejněna na
úřední desce obecního úřadu Hrusice a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup ve dnech
18.07.2019 až 13.08.2019. Další nabídka pronájmu výše zmíněného pozemku, ale jiné jeho části byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Hrusice a zároveň způsobem umožňující dálkový přístup ve
dnech 25.01.2021 až 10.02.2021.
2. Zájem v roce 2019 projevila jedna osoba/jeden účastník. Zájem v roce 2021 projevila taktéž jedna osoba.
3. Nájemní smlouvu uzavřenou dne 30.12.2019 vám povinný subjekt zasílá v příloze. Pronájem pozemku
v roce 2021 schválený zastupitelstvem obce Hrusice, nebyl ze strany žadatele potvrzen.
Ve vaší žádosti dále píšete, že o tyto informace již žádal váš klient dopisem ze dne 13.4.2021, avšak tyto
informace mu dnešního dne poskytnuty nebyly. Povinný subjekt sděluje, že se vaše tvrzení nezakládá na pravdě,
obec Hrusice reagovala dopisem odeslaným vašemu klientovi dne 26.4.2021. Další informace, kterých se
domáháte na povinném subjektu jste obdržel e-mailem ze strany advokátní kanceláře, která zastupuje obec
Hrusice a to dne 03.06.2021. Povinný subjekt dále sděluje, že váš klient navštívil osobně 2x obecní úřad
Hrusice, kde mu veškeré informace byly sděleny. Povinný subjekt tím žádosti podle InfZ vyřídil a není mu tak
zřejmé, proč se opět domáháte odpovědí, které máte plně k dispozici.
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