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Odpověď na Žádost dle Zákona č. 106/1999

Sb.

Vážený pane
Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18. 7. 2022 Vaši žádost O
poskytnutí následujících infonnací:

Jedná se O poskytnutí informací

oprav polních cest v katastru obcí Milovice n.
Labem a Zbožíčko realizovaných společností Prestige Investment s.r.o. IČ 25711504, sídlem
Sokolovská 428/1 3 0, Karlín, 186 00 Praha, a to mj. na základě usnesení rady města (RM) Milovice
584/2020, které se týká mj. pozemků parc.č. 1737-1741, 942/1, 942/2, 947/11 a dále 1735 a
1 73 6, vše v k.ú. Milovice nad Labem. Tyto tzv. opravy polních cest resp. i zbudování víceúčelové
cesty jižní strany bývalého vojenského letiště Milovice - Boží Dar (od Homolký k ČOV) probíhají
i na pozemcích vlastníka Středočeského kraje či jiných vlastníků, a to nejen v katastru obce
Milovice n. Labem ale též obce Zbožíčko, které navazují na výše uvedená parc. čísla, tudíž tato
žádost se vztahuje i na takové pozemky.
Žádáme Vás proto o vyjádření k výše uvedenému, tedy:
1 - dle našich dosavadních zjištění byl Městský úřad v Lysé nad Labem (dále jen úřad) kontaktován
a seznámen s projektem tzv. oprav polních cest resp. i zbudování víceúčelové cesty jižní strany
bývalého vojenského letiště Milovice Boží Dar (od Homolký k ČOV) - v jaké roli zde Váš úřad
vystupoval, co bylo předmětem těchto jednání, kdo jej inicioval a kdo S kým jednal?
2 -je Vašemu úřadu znám.“
a) technologický postup výše uvedených stavebních prací -pokud ano, pak prosíme rozepsat,`
b) původ a vlastník použitých odpadů (materiálů)- pokud ano, pak prosíme uvést,“
c) a konečně čistota prokazující možnost využití těchto odpadů (materiálů) pro uvedené stavební
práce v souladu s odpovı'dajı'cı' legislativou (především zákonem 541/2020 Sb. o odpadech a
vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu)? -pokud ano, pak prosı'me rozepsat.
týkajících

cˇ.

K Vaší Žádosti Vám sdělujeme následující:

tzv.

1.

Zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí
Ne.
b) Ne.
c) Ne.

2. a)

Alena Novotná
tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem
Ing.

č. j.
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