Dobrý den,
pane starosto to jste se moc nerozpovídal Vaše odpověď je poněkud neúplná a zcela nedostačující.
A proto Vás žádám, aby jste doplnil nezodpovězené otázky místo toho, aby jste mlžil.
Žadatel: L. B., nar. …………., trv. bytem …….. Otázky jsou samozřejmě směrovány na Obecní úřad Svatý
Jan pod Skalou.
Opětovná rekapitulace:
1. Scan Kupní smlouvy k pozemku p.č. 69/401 v k.ú. Svatý Jan pod Skalou, který je ve vlastnictví obce.
( nákup od pí. Dr. Rattayové ) a hlavně k jakému účelu bude tento nepotřebný pozemek využíván?
2. Z jakého důvodu jste nechali propadnou dotaci na opravu sedlecké cesty ? Dva a půl roku na
projekt a stavbu je dostatečně dlouhá doba?
3. Scan Smlouvy o pronájmu budovy č. 6 hlavně část co do obecní ČOV patří a co ne ( pokud o tom
má nájemce vůbec povědomí ).
4. Z jakých fondů bylo zakoupeno vozidlo Avie s plošinou ( cena vozidla ), kdo nákup schválil a k
jakým účelům bude tento veterán využíván?
5. Z jakých důvodů stále vozidla SDH Svatý Jan pod Skalou dlouhodobě parkují na zeleni (Lada Niva
a Tatra 148, Avia) a pod vozidly nejsou umístěny lapače provozních kapalin? Vozidlo Tatra SDH
Svatý Jan pod Skalou neustále a dlouhodobě je odstavené na zeleni u hotelu (dům č. 6) v blízkosti
zdroje pitné vody, který místní občané využívají ( možná kontaminace provozními kapalinami) a
opět pod vozidlem není žádný lapač provozních kapalin. Tímto Vás žádám jako nadřízeného SDH
Svatý Jan pod skalou, aby už k podobným exesům nedocházelo. Pokud se podobná situace bude
opakovat vše bude zadokumentováno a postoupeno na Ministerstvo životního prostředí.
6. Scan jízdního příkazu na datum 3.6.2018 ( neděle ) na vozidlo Tatra 148 SDH Svatý Jan pod Skalou.
Uvedeného dne bylo opětovně odstaveno na zeleni v blízkosti zdroje pitné pod vozidlem nebyly
lapače provozních kapalin. Shora uvedené vozidlo bylo v brzkých ranních hodinách opětovně
startováno a motor vytáčen do vysokých otáček ( nejednalo se o tzv. ostrý výjezd ) ve jmenovaný
den vozidlo Tatra jezdilo bezúčelově po obci sem a tam.
S pozdravem a přáním pěkného dne
L. B.

