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OBECNÍ ÚŘADTROJANOVICE l f/ doper.
okres Nový Jičin

:12- 2323

WM.

ly:
UM, znak:

Ve Sviadnově 11. 12. 2020

Žádostna základězákona č. 106/1999 Sb.

obracím se na Vásdle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací.

l. Pověření, případný výpis z usnesení orgánu obce, který pověřil správce Pusteven
výběrem nájemců (prodejců) v lokalitě Pusteven, která je pronajímána Vaši obcí.
2. Stanovené "Pravidla" nebo "Kritéria" pro výběr nájemců v lokalitě Pusteven, na
základě kterých se pověřený správce Pusteven řídí při výběru došlých žádostí.
3. Rozhodnutí orgánu obce o stanovení data pro ukončení příjmu došlých žádostí o
možnost pronájmu.

4. Kopie všech došlých žádosti o pronájem v lokalitě Pusteven na rok 2021.
5. Zápis pověřeného pracovníka o provedeném výběru nájemců v lokalitě Pusteven na
rok 2021.

Požadované informace prosím zašlete v listinné podobě na mou níže uvedenou adresu nebo
v podobě elektronické na adresu ''
Žadatel:
Jméno, Dfijmeni:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu:

S pozdravem
\

/

OBEC
TROJANOVICE
okres Nový Jičín

PSČ744 01

Našeznačka: OŮTj.: 1994/2020
Vyřizuje: Mgr. Vrtalová Ivana, 725 709 459, mistostarosta@trojanovice.

cz

V Trojanovicích dne 21. 12. 2020

Žadatel:
Dat. narozeni:
Adresa:

Poskytnutí informace podle zákona 6. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k informacím

Vážený pane

dne 15. 12. 2020 obdržel obecní úřad Trojanovice Vaši žádost podle zákona
é. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ad 1) Předem bych ráda objasnila, že nejde o pronájem části pozemku, ale o poplatek
za umistění zařízení sloužících pro poskytování prodeje dle Obecně závaznévyhlášky
obce Trojanovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výběr žadatelů provádí správce Pusteven na základě stanovené náplně práce dané jeho
pracovní smlouvou.

Ad 2) Výběr žadatelů o zaboř veřejného prostranství je omezen pouze druhem
nabízeného sortimentu a nabízených služeb dle nařízení obce Trojanovice - Tržní řád.
"Na tržišti Pustevny smí být nabízeno a prodávánopouze zboží certifikovano asociací
regionálních značek, regionální ochrannou známkouPravéValašské,regionální značkou
Tradice Bílých Karpat, regionální značkou Tradiční výrobek Slovácká nebo výrobek

držitele ocenění Nositel tradice lidových řemesel uděleného Ministerstvem kultury ČR.
Jiné než výše uvedené výrobky může prodejce nabízet k prodeji jen po předchozím
odsouhlasení provozovatelem tržiště. Na tržišti Pustevny smí být poskytovány pouze
služby související s cestovním ruchem, např. půjčovny sportovních potřeb."

Snahouje nedvojit nabízený sortiment, aby si prodejci vzájemněnekonkurovali a zvýšila
si i různorodost nabízeného sortimentu a služeb a také nekonfliktnost zájemců
a spolupráce při udržování pořádku.
Ad 3) Termín ukončení příjmu žádostí nebyl stanoven. Uchazeči, kteří kontaktovali

správce Pusteven, byli upozorněni, že vzhledem k převisu žádosti je vhodné zaslat

žádost co nejdříve tak, aby na konci listopadu mohl proběhnout výběr a všichni žadatelé
se tak mohli včas připravit na prodejní sezónu v r. 2021.
Ad 4) Kopie žádostí viz příloha k vyžádáni na OU Trojanovice
Ad 5) S vybranými žadateli je sepisován formulář Stanoveni výše místního poplatku
za užívání veřejného prostranství, který je archivován dle zákona o spisové službě.
Stejně ták jsou archivovány i došlé žádosti.

S pozdravem

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce

Příloha:

7x kopie žádostí

