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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážená paní
Městský úřad Lysá nad Labem obdržel dne 9. 9. 2022 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, kde požadujete následující informace:
1) Na základě jakého rozhodnutí a v jakém datu mělo údajně dojít k mému rozhodnutí o změně realizace
stavby sportovní haly/tělocvičny, na které je odkazováno v bodě 2. Odpovědi
2) Pokud jsem takové rozhodnutí ve smyslu bodu 1) neučinila, prosím o výslovné potvrzení takové
skutečnosti.
3) Existuje závazné rozhodnutí v otázce změny realizace stavby sportovní haly/tělocvičny, na které je
odkazováno v bodě 2. Odpovědi, které bych já učinila?
4) Pokud máte za to, že jsem rozhodnutí o změně realizace stavby ve smyslu Odpovědi učinila, uveďte
na základě jakého právního titulu či zmocnění jsem tak měla rozhodnout, případně, kdo mě k danému
rozhodnutí zmocnil.
5) V Odpovědi bylo žadateli v reakci na otázku č. 2. sděleno následující: „Změna byla schválena
na kontrolním dnu, změnu za Město Lysá nad Labem schválila místostarostka Romana Fischerová.“.
Z jakých podkladů vycházel Městský úřad Lysá nad Labem při přípravě této odpovědi?

K Vaší žádosti uvádím následující:
K bodu 1) bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č.j. MULNL-KÚ/789252/2022/Sl.
K bodu 2) bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č.j. MULNL-KÚ/789252/2022/Sl.
K bodu 3): Ano.
K bodu 4): Rada města Lysá nad Labem dne 16. 3. 2021 usnesením č. 142 v rámci schválení
příkazní smlouvy č. 2021-0099/OMI.
K bodu 5): smlouvy vztahující se k výstavbě sportovní haly, zápisy z kontrolních dnů.
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