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Doplnění požadovaných informací
Městskému úřadu v Klimkovicích byla dne 27. 4. 2018 doručena Vaše stížnost podle § 16a odst. 1
písm. b) zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
evidovaná pod č.j. 1285/2018-TAJ, ve které si stěžujete na postup při vyřizování žádosti
o informace.
Naši odpověď ze dne 25. 4. 2018 doplňujeme takto:
K otázce č. 1:
„Který subjekt (advokát, advokátní kancelář apod.) poskytoval Městu Klimkovice právní služby
v souvislosti se zpřístupněním pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice, kdy k poskytnutí takových
právních služeb došlo, jaký byl obecný rozsah těchto služeb a jakou odměnu za právní služby město
v této souvislosti uhradilo?“ - poukazujete na to, že v odpovědi nebyla obsažena informace o tom,
kdy k poskytnutí právních služeb v předmětné věci došlo a pokud je poukazováno na sjednaný
paušál, nebylo uvedeno, jaká byla výše takto hrazené paušální odměny v době, kdy k poskytnutí
právních služeb spočívajících v konzultaci dané problematiky došlo.
Odpověď:
Konzultace v souvislosti se zpřístupněním pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice byla poskytnuta
ústně dne 5. 4. 2018. Měsíční paušální odměna za poskytované právní služby městu činí 20.000 Kč
bez DPH, tudíž i za měsíc duben 2018 činila paušální platba 20.000 Kč bez DPH.

K otázce č. 3
„Kolik stížností či jiných podnětů k prošetření podalo Město Klimkovice v souvislosti s užíváním
pozemků parc. č. 899/1 a parc. č. 904 v k.ú. Klimkovice stavebnímu úřadu Města Bílovec v letech
2015-2018? Jak bylo stavebním úřadem o těchto stížnostech či jiných podnětech Města Klimkovice
rozhodnuto, případně pokud bylo Město Klimkovice informováno o výsledku prošetření těchto
stížností či podnětů bez vydání rozhodnutí, jaký byl výsledek prověření stížností či jiných podnětů?“
Odpověď:
Město Klimkovice v souvislosti s užíváním pozemků parc.č. 899/1 a parc. č. 904 v k.ú. Klimkovice
nepodalo stavebnímu úřadu města Bílovec v letech 2015-2018 žádnou stížnost ani podnět.

Odpověď k č.j. 1285/2018-TAJ/VAV
V jiných souvislostech a záležitostech týkajících se různých vlastníků pozemků a staveb město
Klimkovice podněty stavebnímu úřadu podává a podávalo, z čehož vyplývá, že pozemek parc.č. 858/1
v k.ú. Klimkovice nebyl jediným pozemkem, kterého se týkal podnět města ke stavebnímu úřadu.
Současně se omlouváme za špatnou odpověď k otázce pod bodem 3), kdy došlo k přehlédnutí
uvedeného parc. čísla.
S pozdravem

Ing. Zdeněk Husťák
starosta

