
Zveřejňování informací za rok 2017 

1/17  Žádost o podání informací o likvidaci cesty na pozemku parc.č.3650/3, k.ú. Řevnice 

1) Kdo je nájemcem pozemku parc.č. 3650/3, k.ú. Řevnice, případně kdo provedl rozorání stávající 
cesty, která je zároveň i značenou turistickou trasou? 

2) Zda je v nájemní smlouvě uvedeno, že  cesta musí zůstat zachována (v KN je uvedeno využití 
pozemku jako ostatní komunikace a tak byla i dosud užívána)? 

3) Zda a jaké kroky podnikne město Řevnice k nápravě stávajícího stavu? 
4) V jakých termínech lze očekávat nápravu? 

čj. 0558/2017/SO/Be  ze dne 01.02.2017 

Vyřizuje : správní odbor/Ing. Bečková   

Odpověď:  

1)  Nájemcem (pachtýřem) pozemku parc.č. 3650/3 v obci a k.ú. Řevnice je od 1.6.1998 Zemědělské 
družstvo Mořina, IČ: 00103004 a to na základě nájemní, později pachtovní smlouvy uzavřené 
s městem Řevnice. 

2) V pachtovní smlouvě není uvedeno, že cesta na pozemku parc.č. 3650/3 musí zůstat zachována. 
3) Dne 8.2.2017 proběhlo z iniciativy města Řevnice jednání se Zemědělským družstvem Mořina, 

z něhož vyplynulo, že rozorání louky tvořené zejména pozemky parc.č.  3652/1-6, parc.č. 

3647/1,2,3, 5,8,10 v  k.ú. Řevnice (bohužel včetně cesty vedoucí při severním kraji louky) bylo 

provedeno za účelem obnovy travního porostu, nejde o přeměnu na ornou půdu.  

4) Zemědělské družstvo Mořina se zavázalo, že nejpozději do 15.5.2017 obnoví cestu (uválcováním a 

osevem) v původní trase a to v šířce 2 metry (co nejblíže ke keři porostlé mezi). 

 
 

Odpověď  zaslána dne 9.2.2017 – doporučeně  

 

2/17  Žádost o podání informací  

a)který subjekt provádí práce na parcele č. 2689/2 v ulici Pod Lipami? 
b) vydalo město Řevnice povolení na rozkopání chodníku nacházejícího se v daném místě? 
 

čj. 1950/2017/EO/JKa ze dne 26.4.2017 

Vyřizuje : ekonomický odbor /p.Kadlec  

Odpověď:  

Požadované dokumenty byly zaslány tazateli v elektronické podobě.  

Odpověď  zaslána dne 2.5.2017 – e-mailem na žádost  

 

 

 



3/17 Žádost o podání informací 

1) Zda je obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené 
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost 
EKO-KOM,a.s.,či jiný subjekt (a který),pokud by hodlala 

a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS,a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a 
zajištění sběrných míst ve vaší obci 

2) Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně 
obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující 

a) deklarování  zájmu o spolupráci s REMA AOS,a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

b)  jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 

c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a 
zajištění sběrných míst ve vaší obci 

 

a pokud ano 

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, 
resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých 
tuto okolnost dovozujete). 

 

čj. 3146/2017/MěÚ/TSm ze dne 7.7.2017 

Vyřizuje : starosta /Ing. Smrčka 

Odpověď:  

Na výše uvedené otázky odpovídám takto:  

1a – NE 
1b – NE 
1c – ANO, bude nutné upravit stávající smluvní vztah se společností EKO-KOM, a.s. (z důvodů 
vyloučení možné duplicity výkaznictví množství odpadů) 

2a –NE 
2b-NE 
2c – částečně ANO, bude nutné upravit stávající smluvní vztah se společností EKO-KOM, a.s. (z 
důvodů vyloučení možné duplicity výkaznictví množství odpadů). 

 

 

Odpověď  zaslána dne 25.7.2017 – dopis s dodejkou 

 



4/17 Žádost o podání informací – problematika škodlivých ptáků 

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby,špačky,kormorány či jinými škodlivými ptáky? 
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak –jak? 
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? 
4) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky? 

čj. 3774/2017/MěÚ/Be ze dne 17.8.2017 
Vyřizuje : SO/Ing. Bečková 

Odpověď:  

Požadované informace: 

1) Ve městě Řevnice máme problémy s kormorány (škody na násadě ryb v řece Berounce).  
2) Město Řevnice se nijak nebrání proti škodlivým ptákům. 
3) Město Řevnice se nesetkalo s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“. 
4) Město Řevnice neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 

zemědělcům. 
5) Město Řevnice nikomu neposkytuje náhrady škod způsobené ptáky.  
 

 

Odpověď  zaslána dne 23.8.2017 – e-mailem (na žádost tazatele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


