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Městský úřad Lysá nad Labem 
Kancelář MěU 

Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 

spis. zn.z MULNL-KÚ/69559/2022/S1 

Naše č.j.: MULNL-KÚ/69559-1/2022/Sl 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325510221 

E-mail: alena.novotna@mestolysa.cz

Dat.schránka: 5adasau 

Datum: 29.8.2022 

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 infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13. 8. 2022 Vaši Žádost o 

poskytnutí následujících informací: 

1 _ Poskytněte pravdivé informace, kteří politici a kolikrát využili reakční místo Města Lysá nad 

Labem u Máchova jezera (ve fakturách přijatých identifikovatelne' jako ,, maringotka Doksy“) a to 

v letech 2018-2022, jednotlivě v daných letech 

2. Poskytněte pravdivé informace, kolik zaměstnanců úřadu využilo rekreační místo Města Lysá 

nad Labem u Máchova jezera (ve fakturách přijatých identifikovatelne' jako ,, maringotka Doksy ”) 

a to v letech 2018-2022, jednotlivě v daných letech. 

3. Poskytnětepravdive' informace, objem ročnı'ch celkových nákladů (údržba, energie, opravy atd.) 

na provoz rekreacˇního místa Města Lysá nad Labem u Máchova jezera (ve fakturách přijatých 

identıflkovatelné jako ,, maringotka Doksy “) v letech 2018-2022, jednotlivě v daných letech. 

4. Poskytněte snímky rekreačního místa Města Lysá nad Labem u Máchova jezera (ve fakturách 

přijatých identıflkovatelné jako „maringotka Doksy“) 

5. Poskytněte informaci, od kdy si město Lysá nad Labem rekreační místo (ve fakturách přijatých 

identifikovatelne' jako „maringotka Doksy “) pronajímá či vlastní S ıdentıfkací, zdali se jedná o 

vlastnictví nebo o pronájem. Poskytněte smlouvu o pronájmu nebo nákupu rekreačního místa. 

A -L U › › 
I 

L H 
j

ı 

' 

vıviıhiın\_ı-,nhflı Inınm_xpıınnııi :ıpıınnn I Nıııv_flnflıvnxııı I ıınınıınhı Im 
rv-mfrfiıo us.ı-ı.ıoııı :WI um R=Q.n. Máznnvniønnz, ..._ nn xnnıfnzn =ı. =„nn= 1DıD<ın[›..,n nnnnnnnnnnn ıı. Dnınf mm 
ınsı-nás uš \ı.›‹ııh ızhı má: flønın M„z›nnn,„fln_... „hn nvnn. ~ npnxføınn vi. „nn“ z nnnn,.nın na 

ıosim zı.in.zoı5 7511 151: Rranımıicflovn ımm =nn«f=hn =\ =nn|;`n=v nnnnøxhn Dnhy za 

ıaıınmıw 0'›.‹:ı.:Nıı-ı mms maš M9510 nmsv nnnnn vn nnnťngnıınn- Klum :m 

Obrázek 1 platby za maringotku Doksy, ale také Klůček 

K Vaší žádosti Vám Sdělujeme následující: 

1. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/69559-2/2022/Sl. 

2. 2018 - 12 zaměstnanců, 2019 - 9, 2020 - 10, 2021 - 10, 2022 zatím 8. 

3. Po odečtení nákladů, které si hradí rekreanti, rozpis v jednotlivých letech: 2018 - 6 741 Kč; 

2019 - 9 245,30 Kč; 2020 - 7 181 Kč; 2021 - 10 993 Kč; ve zbytku zasláno Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/69559-2/2022/Sl. 

4. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/69559-2/2022/ S1.



5. Marìngotka je V majetku Města Lysá nad Labem, pozemek je pronajímán Pachtovní Smlouvou 

S Lesy Ceské republiky, S. p., kterou zasíláme V příloze. Ve zbytku zasláno Rozhodnutí O 

částečnem odmítnutí č. j. MULNL-KU/69559-2/2022/S1. 

Příloha: 

- Pachtovní Smlouva - pozemek 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem


