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Netolice, 5. 10. 2021
č. j.: Net-2334/2021
Poskytnutí informací
Dne 20. 9. 2021 jsme obdrželi Vaši e-mailovou zprávu, prostřednictvím které žádáte o
poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tedy konkrétně o sdělení,
-

proč městu Netolice chybí veřejně přístupné hřiště i v rámci dopoledních hodin a
víkendů pro maminky na mateřské dovolené a věkovou kategorii dětí 2+,

-

z jakého důvodu není osvětlen kostel za radnicí ve večerních hodinách,

-

jaký rozvoj se plánuje v rámci současné dopravní a dispoziční situace na náměstí
v Netolicích a zda se bude v některém z bodů řešit jeho bezpečnost pro obyvatele,
dopravní značení i pro mimonetolické nebo nákladní doprava projíždějící v místě
památek,

-

zda se bude řešit umístění kontejneru na textil v lokalitě u rybníka Mnich nebo zda je
jeho současná poloha již trvalá,

-

zda město Netolice plánuje rozvíjet i nadále místní kulturu a zda má město Netolice
v současné době kulturního referenta.

Z dikce ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, vyplývá, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) zmíněného zákona sděluji následující informace:
-

Dotaz, proč chybí městu Netolice veřejně přístupné hřiště pro děti ve věkové kategorii
2+ by měl být adresován spíše politické reprezentaci města. Z úřední činnosti mi tato
informace není známa, proto nejsem schopen relevantně odpovědět na Vaši otázku.

-

Osvětlení předmětného kostela nebylo v minulosti schváleno Radou města Netolice.
Důvod neschválení mi není znám.

-

V současné době je připravována projektová dokumentace na rekonstrukci pozemní
komunikace č. II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice. V rámci této
dokumentace jsou plánovány změny ve způsobu parkování na Mírovém náměstí v
Netolicích nebo zjednosměrnění některých jeho částí. K připravované projektové
dokumentaci se průběžně vyjadřují i zástupci Policie České republiky, proto
předpokládám, že tato projektová dokumentace bude zohledňovat veškeré požadavky
na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Dopravní značení není vytvářeno pro
jednotlivé skupiny obyvatel dle místa jejich pobytu, přičemž jeho osazení podléhá
předchozímu posouzení příslušných orgánů, proto nelze uvažovat o přílišné
individualizaci. Změna průjezdu nákladních vozidel přes Mírové náměstí v Netolicích
není plánována, neboť to s ohledem na prostorové uspořádání v centru města není
možné.

-

Umístění kontejneru na textil v lokalitě u rybníka Mnich není trvalé. V současné době
je tipováno vhodné místo kam by mohl být kontejner přemístěn.

-

Město Netolice nemá v současné době kulturního referenta. Plány rozvoje místní
kultury mi nejsou známy.

Mgr. Tomáš Koblenc
tajemník MěÚ Netolice

