Dobrý den,
myslel jsem, Že když Vám budu šetřit čas (ale když nehodláte odpovídat),
ale když nejste schopni odpovědět na žádný z mailů během 14 dnů, čili opět
má inřormace zapadnout, nemám jinou možnost, než se ptát přes 106ku, aby mi
pak nadřazení opět a opět potvrdil, že jste neodpověděli správně.
Žádám tedy informace přes informační zákon:
— 1. Prosím, kdy se konečně někdo postará o to, ať je vyřízen podnět
občana, který vznesl na zastupitelstvu již loni???
— *"Dne 22.1. 2020 napsala Jana Faicová: Je to otázka peněz, zástupce Makra
říkal, že se tím začnou zabývat na jaře. Pořád se na to někdo ptá, tak se
nebojím, že bych opomněla mu to příležitostně připomenout. Komunikace
probíhala teleřonicky a při osobním jednání, datum si nepamatuji." 2.* Kdy
tedy bylo Makru připomenuto, že to mají konečně vyřešit?
- 3. S kým paní Faicová komunikovala? Jméno na straně Makra, kdo ji
slibuje, že se to bude řešit? Ať mohu prověřit verzi na straně Makra.
- 4. Kdy bude věc vyřešena, dotaz zastupitele jsem posílal před 14 dny, tak
věřím, že to již máte prověřeno, nebo ne?
Děkuji za odpověd.
S pozdravem,
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Dobrý den,
jak to prosím vypadá se zvlněnou cestou u Makra?

Podle mojí evidence se tím Makro mělo zabývat na jaře, což jste mi napsala
již v lednu a žádost na Makro šla již od Vás 11.11. 2019.
https://trello.com/c/qujsch

Děkuji za prověření a upřesnění termínu, kdy konečně bude po letech
zvlnění opraveno.
S pozdravem, _

(22.1. 2020) Jana Faicová —_

Je to otázka peněz, zástupce Makra říkal, že se tím začnou zabývat na
jaře. Pořád se na to někdo ptá, tak se nebojím, že bych opomněla mu to
příležitostně připomenout. Komunikace probíhala telefonicky a při osobním
jednání, datum si nepamatuji.
Prozatím nehodlám urgovat, protože jak jsem už psala minule, je to otázka
peněz. Poslední oprava vyšla na 800 tisíc.
Jméno Vám říkat nebudu, protože by chudák nedělal nic jiného, než

