
Ve Vrbně pod Pradědem dne 11.1.2023
Žádám:
Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26
Vrb dědem
DS:
Věc: Žádost dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den.
Vzhledem k odmítavému postoji voleného orgánu – zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, v

tomto případě konkrétně starosty města - k jednání s oprávněným
(týkající snahy o ochranu majetku SVJ na hranici svého pozemku ve věci vzrostlého stromu v
majetku města a jeho vlivu na okolí), vzniká podezření z porušení ust.§1012 NOZ protože jako
představitel samosprávy svou nečinností:
„nad míru přiměřenou poměrům závažně ruší práva jiných osob“,

a dále protože svým jednáním porušuje ustanovení §1013 odst.1) NOZ tím, že jako představitel
samosprávy v jejímž majetku předmětný strom je, neplní povinnost:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk,
otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku“;
požaduji podle zák. č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

1) zda a pokud ano kdy (datumově), byl městem zadán odborný posudek o zdravotním stavu
předmětného stromu

2) kdo, který pracovník úřadu, kdy a na základě čeho vybral zpracovatele posudku (jmenovitě i
datumově) a rozhodující použitá kriteria.

3) kdo posudek zpracoval a kdy (datumově)
4) zda zpracovatel doložil, že je odborníkem oprávněným vydávat závazné posudky. Který státní

nebo jiný oprávněný orgán ho k vydávání odborných posudků zmocnil, uveďte číslo certifikátu.
5) kdo a kdy (jmenovitě a datumově) rozhodl o doplnění prací na sanaci stromu, z jakého důvodu.
6) jaké náklady byly vynaloženy (položkově) na zpracování posudku i na sanační práce v

jednotlivých případech zásahů v roce 2022.
7) v případě vypracování posudku požaduji jeho předložení v plném rozsahu, včetně příloh a

dalších náležitostí. Postačí elektronické kopie ve formátu PDF, zpracované vaším úřadem.

Poskytnuté informace budou použity v případném dalším řízení. Je mně známo, že město k
vyřízení věci zmocnilo právního zástupce. Avšak protože právní zastoupení nemá ani povinnost, ani
legitimitu k zákonu 106/1999,
„1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující
se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné
instituce.
(2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a
to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.“

podávám svou žádost přímo městu Vrbno pod Pradědem. Odpověď zašlete prosím v zákonné lhůtě,
nebo co nejdříve. S pozdravem
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