Podnět číslo 20180116202825
1) Podnět č.j.

20180116202825

2) Úroveň realizace

probíhá

3) Kde začít s řešením

Holešov, Kolonka Za Cukrovarem

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět podatelna@holesov.cz,

6) Co je třeba udělat

Oznámení přestupku:dle zák.č.251/2016 Sb., řešit přestupek dle §5, odst. 1g proto, že rod.
Laholova, bytem Holešov, Kolonka Za Cukrovarem 223 poškozuje pozemek parc. č.673/3 (dle
KN)na veřejném prostranství vjížděním vlastním autem, ačkoliv je pozemek chráněn zákonem,
nebo jednání jmenovaných řešit dle § 8, 1b, proto, že pozemek "neoprávněně užívá" k couvání a
devastuje jej. Toto se děje opakovaně již několik let a nikdo z kompetentních orgánů města tedy ani MP,
proti tomu nic nepodniká. Vlastníkem pozemku je město Holešov. Dochází tak k devastaci životního
prostředí a my, jako řádní občané, na to jen upozorňujeme.

7) Autor podnětu

slovak50@email.cz,jirkabat@mujmail.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20180116202825

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
11. 02. 2018
Město Holešov, Komise k projednávání přestupků zaslal jako reakci na Výzvu, která je uvedena v příloze:
Odpovědí na tuto výzvu je z naší strany podnět č.20180208111257,uložený v databázi
Ohlásil: slovak50@email.cz
06. 02. 2018
Vážení pánové, dovoluji si Vás informovat, že Váš podnět výše uvedeného čísla, který se týká oznámení
přestupku dle §8 odst. 1 písm. g) případně písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., byl předán k řešení Komisi k
projednávání přestupků Holešov. S pozdravem Mgr. Aleš Křížan, útvar personální a právní Městský úřad
Holešov
Ohlásil: slovak50@email.cz
16. 01. 2018
podnět byl doručen MěÚ Holešov emailem
Ohlásil: slovak50@email.cz
16. 01. 2018
podnět byl doručen MěÚ Holešov emailem
Ohlásil: slovak50@email.cz
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Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

