OBECNÍ ÚŘAD SVATÝ JAN POD SKALOU
Svatý Jan pod Skalou č.p. 6, 266 01 Beroun

L.B.
266 01

Vaše značka:

Naše značka:

SvJan/00325/2018/Bou
Věc:

Beroun

Vyřizuje:

Ing. Jiří Bouček

Ve Svatém Janu pod Skalou:

22.06.2018

odpověď - zák. 106/1999 Sb.

Vážený žadateli o informace,
dne 15.6.2018 obec Svatý Jan pod Skalou obdržela do schránky e-podatelny Vaši žádost o poskytnutí
následujících informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
infozákon):
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.
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OBECNÍ ÚŘAD SVATÝ JAN POD SKALOU
Svatý Jan pod Skalou č.p. 6, 266 01 Beroun
Naše odpovědi na vaši žádost o informace:
1. Smlouva vám byla poskytnuta v dopise č.j. SvJan/00322/2018/Bou ze dne 21.6.2018 (bod č. 5), který je
zveřejněn na webových stránkách obce v oddílu Povinně zveřejňované informace / Poskytnuté
informace. Předmětný pozemek je součástí cesty, slouží k otáčení vozidel a k vjezdu na pozemek parc.
č. 843/1. Na tomto pozemku se bude také stavět stavební objekt 302 – úprava odvodnění pro odvádění
vody z rokle.
 Požadované informace vám byly poskytnuty v dopise č.j. SvJan/00322/2018/Bou ze dne 21.6.2018 (bod
č. 4) a jsou zveřejněny na webových stránkách obce v oddílu Povinně zveřejňované informace /
Poskytnuté informace.
3. Kopii nájemní smlouvy zasíláme jako přílohu č. 1 tohoto dopisu. Provozní řád ČOV, se kterým byl
nájemce seznámen dne 27.12.2017, jako přílohu č. 2.
4. V majetku obce neevidujeme žádné vozidlo značky Avia, vozidlo nebylo pořízeno z obecních
prostředků. Sbor dobrovolných hasičů je spolek, který funguje nezávisle na obecním úřadu. Vámi
požadované informace nemáme k dispozici.
5. Pokud jde o parkování vozidel Tatra a Avia na obecních pozemcích, dávám vám za pravdu v tom, že
by pod vozidly měly být umístěny sběrné nádoby. V tomto smyslu také budu působit na provozovatele.
Parkování samotné bohužel nelze zcela vyloučit, protože na vozidlech se provádí velmi často provozní
údržba a opravy. Z praktických důvodů je výhodné, aby vozidla stála poblíž hasičské zbrojnice.
Pozemek, na kterém vozidla občas stojí, je veden jako ostatní plocha, a je tedy v širším smyslu součástí
přilehlých komunikací. Vozidlo Lada-Niva parkuje přednostně v garáži, venku zůstává jen mezi
výjezdy, které jsou relativně časté, nebo při servisních zásazích.
6. K vámi uvedenému datu neevidujeme žádný pohotovostní výjezd vozidla Tatra CAS 32 - T148. V tento
den docházelo k údržbě na vozidle a provozovatel vozidlo užíval k účelům dle platné smlouvy (viz
příloha č.3).

S pozdravem

Ing. Jiří Bouček
starosta obce
Přílohy:
01

– Nájemní smlouva hotel a restaurace Obecná škola

02

- Provozní řád ČOV

03

- Smlouva Tatra
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