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Městský úřad Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Majetkoprávní odbor
Collinová Eva

na vědomí:
- Rada města
- Zastupitelstvo města

věc: Deska manželům Hrdinovým l operaci Silver A

K přípisu MUUO/74774/2022/MPO/ce ze dne 31.8.2022 sděluje spolek STOReAGE z.s.
následující:

Žádost o legalizaci záboru pro účely umístění desky manželům Hrdinovým - respektive
operaci Silver A - byla spolkem předložena řádným oficiálním podáním: písemně,
k rukám příslušného odboru.

Zmíněné ,,negativní stanovisko Rady města" naopak jako oficiální v žádném případě vnímat
nelze, nebot' - zřejmě - k žádnému projednání, které by naplňovalo předepsaný postup,
nedošlo.

Záměr záboru nebyl vyhlášen (nebo příslušný zápis alespoň nelze dohledat)
a zejména: ani zápis z jednání Rady města ze zmiňovaného dne 31.8.2022 neobsahuje
žádný záznam o průběhu hlasování v této věci - respektive prokazatelně neobsahuje
ani žádný podobný bod obecně.

Je tedy nejméně poněkud s podivem, jak mohlo negativní stanovisko RadY města vůbec
vzniknout: respektive jak mohl být tímto způsobem vydán jakýkoli příkaz k dalšímu
postupu zodpovědného odboru.

Stanovisko subjektu Města k oficiálně podané žádosti nepochybně nelze vydat bez
protokolárně řádného mechanismu: pouze formou jakéhosi svévolného ,,vzkazu" ze strany
členů Rady města.

V této přímé souvislosti tedy spolek sděluje, že - až případně na další - nebude
majetkoprávním odborem vydaný příkaz respektovat: a vyčká na případné vydání
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stanoviska provedeného platnYm mechanismem projednání řádně předloŽeného podání.

Současně si spolek dovoluje vyjádřit názor, že i jakkoli neoficiální postup městské rady,
který je shora uvedeným přípisem vyjádřen, zcela odporuje osvícené správě města
a péči o jeho dobré jméno.

Informační panel spolku není čemúkoli na překážku ani v rovině technické: natožpak
ve smyslu důstojného vyjádření úcty k nejvýznamnějším spoluobčanům - které jistě není
nikdy dost ani v případě, kdy se jednotlivé počiny případně opakují.

V Ústí nad Orlicí dne 5.9.2022

jiří Fikejz
zplnomocněný člen spolku


