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Odpověď na informace podle Zákona č. 106/1999

Sb.

Vážený pane
Městský úřad Lysá nad Labem obdržel dne 2. 3. 2022 Vaši Žádost podle Zákona č. 106/ 1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
svobodném přístupu k infonnacím“), ve které požadujete:
1. Poskytněte informaci, kdy v rámci Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen ,,MěÚLnL“)
došlo ke sloučení Odboru Stavební úřad a odboru Životní prostředí do Odboru výstavby a
životnı'ho prostředí (dále jen ,, OVZP “), poskytněte příslušnou písemnost ke vzniku OVZP.
r

Byla lng. D. Samková vybrána na pozici vedouci' Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚLnL na základě výběrové řízení? Pokud ano, poskytněte k výběrovému řízení písemnosti
(kde a kde bylo oznámeno, kolik uchazečů se přihlásilo, výsledek, atd.). Pokud ne, potom doložte,
kdo a na základě čeho rozhodnul, že nebude prováděno výběrové řízení, doložte k tomu
2.

písemnosti.
3. Kdo a kdy pověřil Ing. D. Samkovou výkonem funkce vedoucí Odboru výstavby a životního
prostředí MěULnL? Poskytněte k tomu příslušnou písemnost.

Poskytněte popis pracovní činnosti Ing. D. Samkové, vedoucí Odboru výstavby a životního
prostředí MěULnL.
4.

5.

Byla Ing. D. Samková, vedoucí OVŽP MěÚLnL někdy pověřena i řešením.“
námitek nebo

a) připomínek,

stížnosti'

na postup

MěÚLnL

v oblasti zákona

cˇ.

183/2006

Sb.

stavební zákon ?
b) připomínek,

námitek nebo stížností na postup obecného stavebního úřadu?

c) připomínek,

námitek nebo stížností na postup úřadu/orgánu územního plánování?
tuto oblast nebo jiné písemnosti, z kterých

Pokud ano, poskytněte k tomu příslušná pověření pro
to vyplývá.
6.

Má Ing. D.

Samková, vedoucí OVŽP MěÚLnL nějakou zvláštní odbornou způsobilost v oblasti
183/2006 Sb., stavební zákon? Pokud ano, poskytněte osvědcˇení O této její zvláštnı

zákona č.
odborné způsobilosti.

r

Splňuje Ing. D. Samková vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí OVŽP kvalifikační
požadavky stanovené § I3á zákona č. 183/2006 Sb., o ázemním plánování a stavebnı'm řádu
(stavebnízákon). Pokud ano, doložte příslušnou pı'semnostı'.

I

7.

8. Poskytněte informaci, zda MěÚLnL jíž k nějakým správním orgánům podával vyjádření nebo
vysvětlení ve věci výběrového řízení na vedoucí OVŽP nebo kvalifikace a odbornosti vedouci
OVŽP. Pokud ano, uveďte správní orgán a Spıˇsovou značku, poskytněte í písemnosti, kterými se

I

k tomu vyjadřoval MěÚLnL.
základě jaké skutečnosti byla Ing. D. Samková, vedoucí OVŽP MěÚLnL oprávněna
řešit/posuzovat stížnost na postup MěÚLnL při pořízení záznamu z veřejného projednání změny
č. 3 územního plánu Lysá nad Labem ve své odpovědi č.j. MULNL-OVŽP/9284/2022, když se
jednalo o stížnost Z oblastí stavebního zákona? Poskytněte k tomu příslušné pověření nebo
konkrétně písemnost, z které by toto vyplývalo.
9.

Na

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
1. Usnesení Rady města
Usnesení č. 160
Rada města

č.

160 ze dne

12. 3.

2019.

S c h V a 1 uj e
Směmici č. 6/2019 Organizační řád pověřeného Městského úřadu
nad Labem S účinností od 01. 5. 2019.
I.

II.

S

rozšířenou působností Lysá

ukládá

tajemnici realizovat

Směmici

č.

6/2019.

Ne, jelikož výběrové řízení nebylo na pozici vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
vyhlášeno. Rozhodnutí rady města při přijetí změny organizačního řádu usnesením č. 160 ze dne
2.

12. 3.

2019.

3.

Dne

4.

Popis pracovní činnosti vedoucí Odboru výstavby a životního prostřední Ing. Diany Samkové

17. 3.

je zaslán

2022 zasláno Rozhodnutí O odmítnutí

č. j.

MULNL-KÚ/16102-3/2022/Zem.

v příloze.

5.

Dne 9.

6.

Nemá.

7.

Ne.

8.

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, sp. zn. 14-2021-170

9.

Oprávnění vyplývá z právních předpisů a organizační struktury povinného subjektu.

3.

2022 zaslána výzva

S č. j.

et Mgr. Ludmila Procházková
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Mgr.

MULNL-KÚ/16102-1/2022/Zem.

