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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím podle § 14, odst. 1,2
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění ze dne 25. 6. 2020, sdělujeme následující:
1) Záměr obce pronajmout nebytový prostor upravuje zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
v platném znění § 39, odst. 1, 2, 3.
2) Užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než
pro které jsou určeny, upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
podle § 25, odst. 1, 2, 3, 4.
3) Kdy a za jakých podmínek vydává úřad Závazek o záručních podmínkách a vyjádření (souhlas)
vlastníka místní komunikace - V případě, obdržené žádosti o zásah do místní komunikace je
vyžadována projektová dokumentace obsahující technický popis a výkresovou část záměru zásahu
do komunikace. Na základě výše uvedených podkladů je provedeno místní šetření, a na základě
tohoto šetření správa majetku vydá vyjádření k záměru žadatele. V případě uložení inženýrských sítí
do pozemku ve vlastnictví města, musí být zároveň s podáním žádosti o zásah do místní
komunikace, předložen žadatelem návrh na smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Město Bystřice neuzavírá „ závazek o záručních podmínkách“ a postupuje podle občanského
zákoníku § 2629 odst. 1 „záruka na stavební práce 5 let“
4) Poskytování dotací z rozpočtu obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění
§ 85, písm. c
5) Povolení ke kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění podle § 8, odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6) Záměr obce prodat nepotřebný majetek upravuje zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném
znění § 39, odst. 1, 2, 3
7) Výzvu k programu COVID – Nájemné zveřejňuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Žádosti je
možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, 23:59 hod, a to elektronicky přes
informační systém dostupný na webu mpo.cz. Program je notifikován Evropskou komisí.
Další informace můžete
www.mesto.bystrice.cz.
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