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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 1. 12. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. 12. 2019, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Máme k vám prosbu, protože si nevíme rady: bydlíme na malé vesnici v jihočeském kraji, Třebelice u Malšic.
Postavili jsme si tam před šesti lety dům na kraji vesnice. Máme handicapovaného syna na vozíčku. Shodou
okolností nejbližší sousedé mají handicapovanou holčičku, autistku. Obě rodiny bydlíme na kraji vesnice, který
není osvětlen veřejným osvětlením. Již 10 let (6 let naše rodina, 10 let sousedé) žádáme starostku obce Malšice,
aby se veřejné osvětlení posunulo o 150 m, aby i naše dvě handicapované děti mohly po setmění nebo ráno
vycházet z domu bez nebezpečí úrazu, stále nic, obec nemá prý dotace na těch 150 m osvětlení. Není možné jít
ráno nebo večer na vlakovou zastávku, nikam …
Prosím vás, jak můžeme postupovat? Roky nám přibývají a náš syn vozíčkář bez nás nemá šanci se dostat
z domu bez světla.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
investice do majetku obce je výhradně samosprávné rozhodnutí obce, na které nemá Stavební úřad Krajského
úřadu Jihočeského kraje absolutně žádný vliv a žádnou příslušnost. Jde výhradně o ochotu (ve Vašem případě
bohužel neochotu) obce vybudovat veřejné osvětlení.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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