Dotaz žadatele ze dne 1.3.2022 doručený e-mailem:
Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb., a v souvislosti s děním na Ukrajině a Rusku žádám o informaci,
kde se na území Lounského okresu nachází betonové protiatomové bunkry, v kterých se mohou občané
Vlčí a Chlumčan v případě bombardování ukrýt.

Poskytnutí informace k dotazu žadatele z 1.3.2022 (odesláno e-mailem dne 2.3.2022):
K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Vám tímto podáváme následující informaci:
V katastru Obce Chlumčany a Vlčí nejsou žádné protiatomové kryty a co se týče umístění
protiatomových krytů v okrese Louny, tak v této záležitosti nemáme informace.

Dotaz téhož žadatele ze dne 3.3.2022 doručený e-mailem
Dobrý den, děkuji za informaci, že v naší obci není žádný protiatomový kryt a že o žádném v okolí
nevíte. Přesto mne udivuje, že jako starosta obce nevíte, kde se v blízkém okolí kryty, do kterých by se
obyvatelé naší obce mohli v případě nebezpečí ukrýt, vyskytují. Není právě tato doba vhodná k tomu
to zjistit? Žádám Vás tímto jako starostu obce Chlumčany a Vlčí o zjištění, kde se kryty pro obyvatele v
blízkém okolí nachází. A tuto informaci mi podle výše uvedeného zákona sdělit. Žádám Vás také o
prodiskutování zveřejnění takové informace na webových stránkách obce se zastupiteli obce.

Poskytnutí informace k dotazu žadatele z 3.3.2022 (odesláno e-mailem dne 9.3.2022):
Navazuji na moji odpověď z 2.3.2022 a na Vaši další žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Protiatomové kryty skutečně v Chlumčanech ani ve Vlčí ani v celém okrese Louny nejsou. Zjišťoval jsem
tuto skutečnost na HZS Ústeckého kraje, dále Městském úřadu v Lounech, potažmo další informace na
internetu. Dále na základě Vaší žádosti o prodiskutování zveřejnění takové informace na webových
stránkách obce se zastupiteli obce, Vám tímto sděluji, že tuto záležitost se členy zastupitelstva
projednám na nejbližším zasedání zastupitelstva.

