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Městský úřad Hradec na Moravicí
K rukám starosty Mgr. Patrika Orlíka
K rukám místostarosty Petra Havrianta
K rukám Ing. Josefa Henniga
K rukám dalších členů Rady města
(Z. Bareše, Ing. D. Hertlové, Mgr. D. Hlačika,
Petra Sonnka, Mgr. Jana Špičky)
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č.

j
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747 41 Hradec nad Moravicí
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V Hradci nad Moravicí 19. 5. 2022

Žádost

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., věznění pozdějších právních předpisů

o

Vážení,

obracím

se na

Vás

tímto Vás žádám,

o

se

žádostí

smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,

ve

zpřístupnění

a

o

svobodném přístupu k informacím

a

poskytnutí informací.

Dne 19. 5. 2022 bylo

na webových stránkách Města Hradec nad Moravicí zveřejněno Usnesení č. 69. ze schůze
Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 16. května 2022 ve společenském sálu Kulturního domu v
Benkovicích, 747 41 Hradec nad Moravicí, kde na straně číslo 6 bylo zveřejněno následující rozhodnutí, to v
tomto znění:

..

13.69, 2022/RM

Rada města

a) bere

vědomi žádost společnosti ARPEX MORAVA

na

stavbou "El. vedení, Hradec

n.

s.r.o.,

IČO

26809559,

ze

dne 19. 4. 2022

o

souhlas

se

Mor., p.č. 2025/6, rozš., kNN".

b) souhlasí s realizaci stavby "EL vedení, Hradec n. Mor., p.č. 2025/6, rozš. kNN" podle předloženého a v
podkladech pro 69. schůzi založeného materiálu.
c) rozhoduje zřídit věcné břemeno, služebnost pro společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, spočívající ve
strpěni umístění podzemního vedení distribuční sítě NN na pozemcích p.č. 1226/1, p.č. 1226/11, p.č. 2022/4, p.č.
2023/1, to vše

50.370 Kč
poplatek

v

k. ú. Hradec nad Moravicí

(bez DPH). Současně

za

zavkladování

v

ve

vlastnictví města Hradec nad Moravicí,

uzavřít i dohodu

o

umístěni stavby

s

za

jednorázovou náhradu

tím související. Geometrický’ plán

a

správní

KN uhradí žadatel.

d) zpínomocňuje místostarostu

města podpisem příslušných smluv dle části

HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE
Z: Ing. Josef Hennig, vedoucí odboru majetku a
Ve vztahu ke shora uvedenému, žádám

o

investic

c) tohoto usnesení.

“

zaslání veškerých listinných podkladů pro toto rozhodnutí,

zejména pak:

fotokopií veškerých listinných podkladů a materiálů, které byly podkladem pro přípravu na toto zasedání a pro
vydání tohoto rozhodnutí Rady města pod body a), b), c), d) na základě žádosti ze dne 19. 4. 2022
včetně
sdělení jmen zástupců uvedených společností, fotokopií pověření k jednání a zastupování společností, včetně
původní žádosti majitele pozemku
,
adresovaná společnosti ČEZ
-

-

Distribuce a.s., IČO: 24729035, včetně všech jím doložených příloh žádosti (případně osob jednajících
zájmu), dále jmen zpracovatelů žádostí, fotokopie doručené žádosti společnosti APREX MORAVA s.r.o.
268089559 ze dne 19. 4. 2022, včetně všech příloh,

v
,

jeho

IČO:

fotokopie listinných podkladů tvořících přípravu na jednání, zápisů příprav jednotlivých členů Rady města,
fotokopií zápisu ze spisu, mimo jiné i o průběhu jednání a hlasování, sdělení veškerých informací k podané
žádosti, fotokopie záznamu ze samotného projednání, obsahující vyjádření jednotlivých členů a zdůvodnění
jejich rozhodnutí, fotokopie údajů a listin k přípravě jednotlivých členů Rady města k jednáni o této žádosti,
-

(včetně

dokladu, kdy listiny osobně převzaly členové Rady před zahájením jednání Rady, odůvodnění jejich

stanovisek

pro

rozhodnutí

a

přehled podkladů, které k projednání nastudovaly

a z

jakého zdroje, způsob jejich

hlasování, včetně uvedení, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo ze drže!, kdo nebyl přítomen, písemné zdůvodnění,
proč byl pověřen vyřizováním podkladů k tomuto právě Mgr. Petr Havrlant,

žádám o sdělení veškerých informací k postupu a přípravě Ing. Josefa Hetiniga na jednání Rady k tomuto
rozhodnutí, včetně všech podkladů i ospravedlňující zdůvodnění předložení žádosti ke schválení Radě města,
-

včetně například způsobu vyčíslení uváděné částky

za

věcné břemeno, zdůvodnění tohoto nesprávného postupu

a

péčí řádného hospodáře),

rozhodnutí Rady města při správě svěřeného majetku města s
o zaslání fotokopií vyjádření dotčených majitelů uváděných parcel rozhodnutím rady pod body a), b), c), d),
všech dotčených vlastníků, a odůvodnění zahrnutí těchto uváděných parcel do tohoto rozhodnutí.
-

sdělení, jaké kroky již pověřený Mgr. Petr Havrlant konkrétně při realizaci udělal, v rámci
rozhodnutí a), b), c), d), pokud již podepsal jakýkoli listinný podklad v rámci svého pověření (smlouvu o
smlouvě budoucí, či jiné smlouvy, zejména jaké činil kroky z realizaci rozhodnutí pod body a), b), c) a d)

Dále žádám

o

zřídit věcné břemeno, služebnost

společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, spočívající ve strpění
na pozemcích p.č. 1226/1, p.č. 1226/1 1, p.č. 2022/4, p.č. 2023/1,
vlastnictví města Hradec nad Moravici za jednorázovou náhradu 50.370

pro

umístění podzemního vedení distribuční sítě NN

k. ú. Hradec nad Moravicí

to vše v

Kč

(bez DPH).

poplatek

za

ve

,

Současně uzavřít i dohodu

zavkladování

v

o

umístění stavby

KN uhradí žadatel"

s

tím související. Geometrický plán

kdy požadujeme veškeré informace

a

správní

a

fotokopie listinných

podkladů, které pověřený člen Rady města již zajistil (návrh na vklad, vyhotovení smluv, geometrický plán, a
a učinil při realizaci „tohoto shora uvedeného prosazovaného záměru‘\ požadujeme veškeré
podobně...),
informace také o plánovaných krocích s uvedením data jejich záměru. Pokud probíhala od podání žádosti nějaká
jednání

schůzky členů Rady města

a

z

dalšími osobami, či podaní

na

příslušný Katastrální úřad

v

Opavě či jinou

instituci, žádáme veškeré informace k tomuto, fotokopie listinných podkladů, termíny, kdy jednání probíhala,

kdo byl přítomen,

co

bylo projednáváno

Vzhledem k závažnosti vzniklé
S. 2022,

po

poradě

s

a

a

podobně, zápisy zjednání.

již zcela neúnosné situace,

advokátní kanceláří, žádám také

prosazující zájmy jmenovaného k rozhodnutí Radě města
příloh, rozhodnuti rady
jednání

a

hlasování

s

zastupitelstva

veškerých listin,

ČEZ

a

o

to

a

Distribuce

a.s.

dne 16.

žádostí

a

či jiné další subjekty,

zastupitelstvu města, včetně jimi doložených

těchto žádostech, včetně přehledu kdo
za

ze

a

jak hlasoval

a

zápisů

z

období od roku 2005 doposud.

o

omezení, omezení pohybu

probíhající

a

posledním rozhodutí Rady města

zaslání požadovaných informací bezodkladně, poštou, doporučeně, do místa trvalého bydliště,
odůvodněním, že je období, kdy dlouhodobě zasahovala pandemie nemoci Covid -19, s tím spojená

Současně žádám

zejména

a

po

zaslání fotokopií veškerých podaných

společnost

které doručil

podnětů,

o

válečný

a

vycházení, vydaná nařízení, opakovaně prodlužovaný nouzový stav, nyní delší dobu
uprchlická krize, závažné zdravotní problémy rodinných příslušníků,

konflikt,

spolupracovníků, i ostatních občanů, s tímto související hospitalizace, nemocenské, ošetřování členů rodiny, a
podobně, a nyní opět probíhající prodlužovaný nouzový stav, což mělo a má zásadní vliv na běžný chod života a
pracovní povinnosti, služby. Vzhledem k tomu, že jsem matkou samoživitelkou, zastávající náročné zaměstnání,
, tedy velmi pracovně vytíženou osobou, dojíždějící do zaměstnáni, je nereálné si
výkon
tyto podklady opatřit v rámci úředních dnů, pracovní doby zaměstnanců úřadu a zejména jejich reálné
přítomnosti na pracovišti.
Za kladné vyřízení žádosti, poskytnutí požadovaných informací

2

a

fotokopií listin Vám předem děkuji.

