5) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím" (č.j.360/2021_NoSeS14/2021).
Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 23.9.2021. Informace poskytla starostka obce.
Zveřejněno dne: 23.9.2021
Požadované informace:
1) Které osoby tvořící obecní úřad v Nových Sedlicích čerpaly řádnou dovolenu ve dnech 12. 7. 2021, 2.
– 6. 8. 2021 a 30. 8. 2021?
2) V roce 2016 byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v obci za téměř 800 000,- Kč. Proč
dochází při každém silnějším větru k výpadku veřejného osvětlení v obci, jestliže ve všech okolních
obcích je veřejné osvětlení funkční? Proč nebyla tato závada opravena v rámci záruční doby? V místě
současného bydliště starostky obce a místostarosty obce (Statutárním městě Opavě) dochází rovněž k
výpadkům veřejného osvětlení při každém silnějším větru?
3) K jakému účelu slouží parkovací plocha v majetku obce Nové Sedlice u obchodu Hruška? Parkoviště
u obchodu je určeno k celodennímu parkování nákladní vozidel, tahačů návěsů soukromých firem
(s.r.o.), které neprovádí zásobování obchodu Hruška a řidiči těchto vozidel nejsou zákazníky obchodu?
Proč je majetek obce zneužíván (§ 38 zákona o obcích)? Bylo toto parkování, zábor veřejného
prostranství zpoplatněn do příjmu obce?
4) Kolik činil příjem v Kč za parkování osobních vozidel, firemních vozidel na neveřejném pozemku u
obecního úřadu v roce 2020 a roce 2021, viz. Ceník pronájmu, § 38 zákona o obcích?
5) Co brání umístění zpomalovacích retardérů na komunikaci Zahumenní, které alespoň pomůže
zajistit dodržování rychlosti stanované dopravní značkou (30 km), zvýší bezpečnost jednosměrného
provozu na komunikaci, kde se pohubují chodci a cyklisté v obou směrech po vozovce a neukáznění
řidiči jezdí opakovaně v zakázaném proti směru?
Poskytnuté informace:
K dotazu č. 1:
O. S.
K dotazu č. 2:
K výpadku veřejného osvětlení v obci docházelo z důvodu kontaktu drátů veřejného osvětlení
s neudržovanou vegetací na soukromých pozemcích.
Závada nebyla na straně dodavatele veřejného osvětlení.
S dotazem „V místě současného bydliště starostky obce a místostarosty obce (Statutárním
městě Opavě) dochází rovněž k výpadkům veřejného osvětlení při každém silnějším větru?“
se obraťte na příslušný povinný subjekt, tj. Statutární město Opava.
K dotazu č. 3:
Parkovací plocha v majetku obce Nové Sedlice u obchodu Hruška slouží k parkování.
Parkoviště je určeno k parkování bez bližší specifikace, kdo a jaká auta zde mohou/nemohou
parkovat.
Majetek obce není zneužíván.
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K dotazu č. 4:
0,- Kč
K dotazu č. 5:
K Vámi popisované problematice plánuje obec zpracování dopravně bezpečnostní studie,
jejímž cílem bude zmapovat problémová místa v obci (mimo jiné na základě podnětů občanů)
a navrhnout komplexní řešení dopravního značení a dopravních staveb v obci, např. instalaci
zpomalovacího retardéru před Vaší nemovitostí. Tato studie bude sloužit jako podklad pro
následná schvalovací řízení u příslušných úřadů. Děkuji Vám za Váš podnět.

