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                                                                              Občanské sdružení Báječný svět

                                                                              Hana Bajerová

Stará Cesta č.p. 84

25162 Svojetice

Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ve Svojeticích:
- 0939/2020/OU/JCh Ing. Jana Chromá 01.07.2020

Vážení,

k Vaší žádosti o informace ze dne 14. 6. 2020, která byla obci doručena dne 15. 6. 2020, 
uvádíme následující.

Ad. I. Žádost o informování o zahajovaných řízeních podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny

Tato část žádosti byla posouzena podle svého obsahu jako žádost ve smyslu ustanovení § 70 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Obec nejdříve 
zkoumala formální náležitosti této žádosti. Žadatelem je spolek s názvem "Občanské 
sdružení Báječný svět, z.s.", za něhož žádost podepsala Hana Bajerová. Hana Bajerová je v 
žádosti označena jako předsedkyně jmenovaného spolku. Oprávnění Hany Bajerové jednat 
za jmenovaný spolek ovšem nebylo spolu s žádostí doloženo a ani nevyplývá z veřejného 
spolkového rejstříku. Obec proto vyzývá žadatele, aby doložil oprávnění Hany Bajerové 
jednat za spolek s názvem "Občanské sdružení Báječný svět, z.s.".

Ad. II. Žádost o informaci o činnosti Komise pořádkové, životního prostředí, dopravy a 
odpadového hospodářství, Komise stavební a územního plánování

Tato část žádosti byla posouzena podle svého obsahu jako žádost ve smyslu ustanovení § 14 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Obec nejdříve 
zkoumala formální náležitosti této žádosti. Žadatelem je spolek s názvem "Občanské 
sdružení Báječný svět, z.s.", za něhož žádost podepsala Hana Bajerová. Hana Bajerová je v 
žádosti označena jako předsedkyně jmenovaného spolku. Oprávnění Hany Bajerové jednat 
za jmenovaný spolek ovšem nebylo spolu s žádostí doloženo a ani nevyplývá z veřejného 
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spolkového rejstříku. Obec proto vyzývá žadatele, aby doložil oprávnění Hany Bajerové 
jednat za spolek s názvem "Občanské sdružení Báječný svět, z.s.". 

 

S pozdravem

Ing. Jana Chromá

Administrativní pracovník
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