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Obecní úřad Svojetice 

 

Věc: odpověď na Váš dopis s číslem jednacím:2082/2021/OU/JCH 

 

Vaše odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb,o svobodném 

přístupe k informacím, považuji za nedostatečnou, 

 

v obci nejsem sama kdo má zájem o činnost naší obce, proto jsme chtěli znát 

proč se firmě LK Advisory s.r.o velmi často zadává zpracování dotací pro 

obec. Víme, že dotace musejí být zpracované na profesionální úrovni, aby 

se dostavil zaručený výsledek, což  se u této firmy  nestává. Dotace jsou 

zpracované s chybami, a podle nás jsou to zbytečně vynaložené peníze nás 

daňových poplatníků. 

Nejvíce nám vadilo, že žádost o zpracování dotace na Výstavbu chodníku v 

komunikaci Choceradská byla zase firmou LK Advisory špatně zpracována a obec 

dotaci neobdržela.  

Otázka byla a stále trvá proč je tato firma LK Advisory  vedením obce ,stále 

upředňostována v zadávání dotací, když její úspěšnost je minimální 

 

Výstavba Chodníku podél komunikace Choceradská. Nikdo netvrdí, že tento 

projkt,lze financovat pouze z vlastních zdrojů.  

Tato už letitá záležitost se táhne od roku 2006, jde přece o maličkost a 

to o bezpečnost Svojetických občanů, kterou pani starostka spíš nevyřizuje 

ve svým třetím volebním období. 

Tento projekt, kdy šlo zpočátku jen o chodník podél komunikace Choceradská 

v hodnotě cca 6.mil Kč , se nyní rozšířil o stavbu dešťové kanalizace a 

chodníku včetně přechodů a světelné signalizace cca 26 mil. 

 To,že obec plánuje na obě části získat dotace nás občany nenechává v klidu, 

vždyť stačí aby dotace opěť vyřizovala firma LK Advisory a je to zaručeně 

odloženo do dalších let. 

 Nás občany zajímá, kdy se to konečně začne realizovat, vždyť dělat projekt 

po částech z uspořených vlastních zdrojů obce je aspoň šance tu chodník 

konečně vybudovat. Vždyť minulé vedení obce předalo úspory ve výši 17.mil 

Kč právě na tyto projekty. 

 

Skutečně nejsme spokojeni, že bezpečnost občanů tak moc nikoho nezajímá, 

je pro strach jít po kraji silnice a přecházet silnici zvlášť nyní v zimním 

období, bojíme se i o mládež, která jde večer od autobusu. 

 Žádáme vedení aby se konečně někdo s tím začal zabývat a neplnili se jen 

zájmové sny malé skupiny občanů. Ptáme se proč okolní obce mají vybudované 

chodníky, mají snad vedení kterému záleží na spokojenosti všech občanů? 

Píši za nespokojené občany, kteří se bojí ozvat a mají strach i cokoliv 

podepsat, strach z postihu. 

Tentokrát prosím o úplnou odpověď na otázky podle zákona 106/1999 Sb. 

dne: 5.12.2021 

žadatel: Jana Křížová  

Na Podkovách 238, Svojetice 

604511744, e-mail krizova.kriz@seznam.cz 

 

 

   


