Vážení přátelé!
Jsem amatérským historickým badatelem a kronikářem, rabštejnským patriotem a stejně tak i
patriotem ostatních částí města Manětína. Když se něco dobrého na Manětínsku podaří, mám z toho
opravdovou radost, když se něco pokazí, je mi z toho upřímně smutno.
Město Rabštejn v roce 1846 zakoupilo za 900 zlatých zahradu pana Antonína Müllinga nedaleko fary,
aby zde zřídilo malebný svažitý hřbitov s márnicí obehnaný krásnou kamennou zídkou. Vedle márnice
byla v zídce odnepaměti malá branka, kterou se lehce dalo projít do přilehlého městského lesa.
Město Manětín v nedávné době na hřbitově dalo zabezpečit márnici, za což děkuji. Na opravu
kamenné zídky se však už nedostalo a místo toho se na její koruně objevil kovový pletivový plot, který
trvale uzavřel i více než stoletou branku do lesa. Nikde o tom podle mých informací neproběhla
diskuse, zatímco o jiných obdobných tématech (kácení živého plotu apod.) se diskutuje bouřlivě.
Okolnosti stavby plotu proto nezajímají jen mě, ale i další lidi v Rabštejně.
S ohledem na výše uvedené na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
žádám o odpovědi na následující soubory otázek:
1. Kdo o stavbu kovového plotu na hranici parcel p. č. 215 (hřbitov) a p. č. 107/9 (les) v k. ú.
Rabštejn nad Střelou žádal a jak byla tato žádost zdůvodněna? Existuje žádost v doložitelné
podobě (například písemné)?
2. Kdo a kdy ve vedení města rozhodl o stavbě výše uvedeného kovového plotu? Bylo
stavebníkem plotu opravdu město? Pokud ano, kdy stavba proběhla a jaké byly její náklady
z městského rozpočtu?
3. Protože se jedná o zcela novou stavbu (kovový plot na hřbitově dosud nebyl, což se dá doložit
z fotografií) na území městské památkové zóny, žádám o zaslání kopie závazného stanoviska
Odboru regionálního rozvoje a územního plánu Městského úřadu Kralovice k této stavbě.
Pokud závazné stanovisko nebylo vydáno a jedná se tedy o nepovolenou stavbu, žádám o
sdělení, jak bude město dále postupovat (odstranění nebo snaha o dodatečné povolení
stavby). V případě zamýšleného odstranění plotu prosím o sdělení termínu, dokdy město plot
plánuje odstranit.
Předem děkuji za poskytnutí výše uvedených informací mailem na adresu
Vyčíslené náklady související se zjištěním požadovaných informací samozřejmě rád uhradím.
S ohledem na vyhlášený nouzový stav a jiné prioritní úkoly nepožaduji informaci v zákonném
termínu, vážím si práce městského úřadu, orgánů města, hasičů a dobrovolníků a nechci nikoho svou
žádostí nyní zbytečně zatěžovat. S ohledem na vlastní rozhodování, jak s poskytnutou informací dále
naložím, potřebuji oficiální vyjádření města získané touto formou.
S přáním všeho dobrého

