Dotaz
1. Žádám, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Spis č.j.
63921/2017/Ru. informace - dokumenty - kamerové záznamy - fotografie - přílohy atd. Požaduji
celou dokumentaci i s soupiskou - obsahem.
2. žádám kopii žádosti o vyjmutí části pozemku par. č. 634 vedeného na LV 10001, K.ú. Klokočov u
Příbora z ZPF, podané vedoucím OISM Městského úřadu Příbor p. Šimičkem.
Pane vedoucí odboru ŽP Městského úřadu Kopřivnice. Vaše odpověď ze dne 29. 1. 2018 je
zmanipulovaná. Vy se záměrně - účelově vyhýbáte správné odpovědi na moje Sdělení ze dne 20. 12.
2017. V Sdělení jsem Vás informoval, že na pozemku par. č. 634 se nachází „černá skládka" navezené
škváry. Toto jsem doložil fotosnímky. V odpovědi píšete o věcech, které nejsou předmětem mého
podání.
Dále píšete, že jste oslovil město Příbor jako vlastníka předmětného pozemku za účelem získání
informace ohledně návozu škváry. Město Příbor vám odpovědělo, že neeviduje žádný „záznam"
návozu škváry za účelem zpevnění. Jedná se o pozemek města, druh pozemku TTP a město
„zpevňuje". Stejně tak mi p. Šimíček odpověděl v minulém roce, když jsem požadoval aby město
Příbor hospodařilo z majetkem města coby „řádný hospodář". Pan Šimíček komentoval skutečný stav
pozemku „zpevněním komunikace". Uvádí tento termín v odpovědi ze dne 18. 10. 2017. Ovšem,
tenkrát to ještě komunikace nebyla, takže o navezené škváře na pozemku města p. Šimíček měl
„povědomost", proto požadoval vyjmutí. Také to vyplývalo fotozáznamů, stejných, které jsem doručil
na Městský úřad Kopřivnice. Jsou orazítkované podáním na městský úřad Příbor dne 14. 7. 2017.
Povědomost pan Šimíček určitě měl. Vedoucí se podělal a urychleně požádal o vyjmutí z ZPF. V
odpovědi na vaše oslovení pan Šimíček lže.
Změnou využití předmětného pozemku na „ostatní komunikace", nedošlo k ukončení devastace ZPF.
Vlivem vodních srážek je „komunikace" - pozemek, par. č. 634/2 nesjízdný a dochází k devastaci
vedlejšího pozemku Po kterém svými vozidly jezdí zájemci o služby střelnice. Žádám,aby jste provedli
další šetření. Pane vedoucí odboru ŽP, obviňuji Vás z toho, že jste spoluviník při poškozování ZPF a že
nehospodaříte spolu s p. šimíčkem se svěřeným majetkem města, majetkem České republiky, coby
„správný hospodář".
Na vědomí: Vedení města Kopřivnice, města s rozšířenou působností pro Příbor.

Odpověď
Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice (dále jen „OŽP MÚ Kopřivnice“) obdržel
dne 7.2.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
V rámci výše citovaného zákona požadujete spis k čj. 63921/2017/Ru – informace, kamerové
záznamy, fotografie, přílohy, atd., tedy celou dokumentaci i s obsahem spisu. Tento spis je obsahem
přílohy č. 1.
Dále požadujete kopii Žádosti o vyjmutí části pozemku p.č. 634 vedeném na LV 10001, k.ú. Klokočov
u Příbora ze ZPF podané vedoucím OISM Městského úřadu Příbor, panem Šimíčkem. Tato žádost je
obsahem přílohy č. 2.

