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Mestsky urad Lysa nad Labem 
Kancelář MěU 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.: MULNL-KU/62102/2022/S1 

, 

Naše MULNL-KU/62102-l/2022/Sl 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325 510 221 

E-mail: alena.novotna@mestolysa.cz 

Datschránkaz Sadasau 

Datum: 29. 7. 2022 

Odpověď na žádost podle Zákona č. 106/ 1999 Sb. 

Vážený pane 

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném 
vv 

přístupu k infonnacím, ve Znění pozdejsích předpisů, obdržel dne 22. 7. 2022 Vaši žádost 

o poskytnutí následujících informací: 

Vzhledem ktomu, že rada města, městský úřad nedoplnil informace o obsahu změny č. 4 

územního plánu Lysá nad Labem (dále jen Změny č.4 na veřejně přístupný zdroj informací a 

nedoplnil ani odpovědnou osobu (zástupce ZM pro změnu č.4 ÚP) jsem nucen požádat O 

informaci cestou žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

I. Poskytněte přesný a pravdivý obsah podkladů pro Změnu cˇ. 4 ÚP města Lysá nad Labem 
2. Poskytněte informace, kterým konkrétním usnesením byl schválen obsah Změny č. 4 ÚP a 

poskytněte informaci, že do Změny č. 4 ÚP zastupitelstvo města Lysé nad Labem nezařadilo 
žádné další změny. 

3. Poskytněte kompletní podklady, které město předalo zpracovateli Změny č. 4 ÚP panu Ing. 
Eduardu Žáludovi (IČO.` 73580872) a přıpadněfirmě FEST czech s.r.o. (IČO: 05828635), které 
má proběhnout ,, úhrada nákladů na pořízení změny č. 4 Územního plánu Lysá nad Labem 

zkráceným postupem....“ aniž by Z usnesení RM bylo zřejmé za co konkrétně firmá FEST 
czech S.r.o. dostane úhradu, tedy zdali vypracování Změny č.4 ÚP či za úspěšné pořízení 
Změny č. 4 ÚP a jakou částku obdrží zpracovatel i firmá FEST czech s.r.o. viz. snímek usnesení 

rady města. 

4. Poskytněte přesnou informaci, za co firma FEST czech s.r.o. (IČO: 05828635) přesně obdrží 

platbu a jaké podmínky (co musí dodat), aby platbu obdržela. 

5. Poskytněte kompletní znění smluv s panem Ing. Eduardem Žaludou íflrmou FEST czech s.r.o 

resp. poskytněte odkaz na uveřejněné smlouvy, pokud uveřejněné jsou. V této věci žádám, 

aby mi smlouvy byly poskytnuty v elektronické podobě, pokud jejich kompletní znění není 

zveřejněno např. v rejstříku smluv Smlouvy. gov. cz. 

6. Poskytněte informaci, kdo je zástupce rady města/zastupitelstva města pro přípravu, veřejné 

projednání a schvalování Změny č. 4 ÚP a jakým rozhodnutím rady města/zastupitelstva 

města byl určen. 

I. schvaluje



Smlouvu uzavření smlouvy O dílo S Ing. Eduardem Žaludou, IČO: 73580872, Železná 493/20 na 

vypracování změny č. 4 Uzemního plánu Lysá nad Labem zkráceným způsobem, 

II. schvaluje 

uzavření dohody o úhradě nákladů na pořízení změny ě. 4 Uzemního plánu Lysá nad Labem 

zkráceným postupem S FEST czech s.r.o., IČO: 05828635, Londýnská 608/52, Vinohrady, 120 00 
Praha 2. 

K Vaší Žádosti sdělujeme následující: 

K bodu č. 2 a 6 zasíláme odkaz na zveřejněnou informaci: 
https://mestolysa.cz/cz/SamoSprava/zastupitelstvo/usneSeni/usneSeni-zastupitelstva-rok-2022/03- 

usneseni-zm-22-O6-2022 

V bodě ě. 2 se jedná se o usnesení Zastupitelstva města ě. 54 ze dne 22. 6. 2022. 

https :// meStol_vsa.cz/ cz/ samosprava/ zastupitelStvo/usneseni/ usneSení-zastupitelstva-rok-20 l 8/ 08- 

usneseni-zm-21-1 1-2018 

V bodě ě. 6 se jedná O usnesení Zastupitelstva města č. 187 ze dne 21. 11. 2018. 

V bodě ě. 5 V části dotazu: 
5. Poskytněte kompletní Znění smluv s panem Ing. Eduardem Žaludou ífirmou FEST czech s.r.o 
resp. poskytněte odkaz na uveřejněné smlouvy, pokud uveřejněné jsou. Vtéto věcí žádám, aby mi 

smlouvy byly poskytnuty v elektronické podobě, pokud jejich kompletní znění není zveřejněno 

např. v rejstříku smluv Smlouvy.gov.cz. 

zasíláme smlouvu S Ing. Eduardem Žaludou, viz příloha. 

Bod č. l 
- zaslána výzva k upřesnění informace MULNL-KÚ/62102-3/Sl 

Bod ě. 3 - zaslána výzva k upřesnění informace č.j. MULNL-KÚ/62102-3/Sl 

Bod č. 4 - zasláno Rozhodnutí o odmítnutí infonnace MULNL-KÚ/62101-2/Sl 

Část bodu č. 5 - zasláno Rozhodnutí o odmítnutí informace č.j. MULNL-KÚ/62101-2/Sl 

Alena Novotná 
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Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


