Obecní úřad v Lednici
Odbor organizační a vnitřních věcí
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
…………………………………………………………………………...…………………………………………..

Pan
Ing. René Adámek
Mathonova 891/21
613 00 Brno

Sdělení k žádosti o informace ze dne 25. 6. 2021
Předmětnou žádostí žádáte o následující:
1. Jak mohl vedoucí technických služeb obce Lednice pan Vaníček zapůjčit dne 27.5.2021 obecní techniku (UNC
nakladač, traktor s vlečkou) a zaměstnance technických služeb na stavební práce na pozemku p. č. 898/3, k. ú.
Lednice na Moravě, když si musel bát vědom, že jeho bratr Jiří Vaníček nemá na stavbu platné stavební
povolení? Příprava území pro základovou desku je stavební práce v rámci stavby.
2. Je běžné, že zaměstnanci Obecního úřadu v Lednici nedodržují zákony platné v České republice?
3. Jaké z toho vedení obce Lednice vyvodí důsledky?
Na vaše otázky sdělujeme následující.
Otázce 1.: Pan Vaníček Miroslav je vedoucí úseku údržby obce Lednice a jako takový má v pravomoci
rozhodnou o poskytnutí technických služeb občanům Lednice a použití obecní techniky. Ve věci poskytnutí
uvedené služby bratru panu Jiřímu Vaníčkovi měl kromě uvedené pravomoci také ústní souhlas starosty obce.
Posouzení, zda úpravy vyžadují stavební povolení je na stavebním úřadě, kam jste již podal podnět k šetření.
Nespadá to do pravomoci pana Vaníčka Miroslava, vedoucího úseku údržby.
Otázce 2.: V případě, že jste přesvědčen o skutečnosti, že zaměstnanci Obecního úřadu v Lednici nedodržují
zákony platné v České republice, žádáme Vás, abyste nám toto vaše tvrzení blíže upřesnil. Není nám známo
žádné porušení zákonů, kteréhokoli zaměstnance obce Lednice.
Otázce 3.: V případě zjištění, že došlo zaměstnancem Obecního úřadu k nedodržení zákona, budou z toho
vyvozeny zákonné důsledky.

………………………
Starosta obce Lednice
RNDr. Libor Kabát v. r.
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