
Město Telč 
Městský úřad Telč 
 

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo 
veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány 
a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem 
chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to 
pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty jsou zákonem zavázány k tomu, aby 
zveřejňovaly základní a standardní informace o své činnosti automaticky tak, aby byly všeobecně 
přístupné. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi tyto 
informace se řadí i informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Zákon stanoví, že 
do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost povinný subjekt zveřejní tyto informace způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

2021 

 
01/21 – Žádost o informaci, jaké přípravné práce byly zahájeny pro realizaci přeložky 

vodovodního přivaděče v lokalitě Dačická 

 

Bc. Vladimír Švec odpověděl žadatelce, že v letošním roce je v plánu dokončit projektovou 

přípravu a získat povolení stavby a realizace II. etapy výstavby je v plánu v roce 2022. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

02/21 – Žádost o seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení za uplynulých deset let 

(2010-2020) 

 

Vedoucí odboru životního prostředí vytvořil a zaslal žadateli excelovou tabulku 

s požadovanými informacemi. 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 

 

03/21 – Žádost o informace na veřejné osvětlení ve městě (počet svítidel, typy svítidel, roční 

spotřeba energie v kWh a v Kč) 

 

Zaměstnanec městského úřadu odpověděl žadateli, že v Telči je celkem 1 196 svítidel, 8 druhů 

zdrojů, spotřebu energie osvětlení za poslední 3 roky a částku za spotřebu energie. 

 

Jiří Salus, referent odboru rozvoje a územního plánování 

 

4/21 – Žádost o sdělení počtu exekucí ohledně poplatku za odvoz odpadu u nezletilých osob 

 

Ing. Lenka Komůrková odpověděla žadateli, že město nevymáhá žádnou exekuci proti 

nezletilým v případě poplatků za odvoz odpadu. 

 

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru 



 

05/21 – Žádost o informace na příspěvkové organizace a právnické osoby zřízeny městem 

Telč a nejvýznamnější zakázky uzavřené v roce 2020 

 

Vedoucí ORÚP zaslal žadateli tabulky s městskými příspěvkovými organizacemi a 

právnickými osobami a zaslal odpovědi ohledně nejvýznamnějších zakázek města v roce 2020. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

06/21 – Žádost o informaci, jaká je cena nájmu 1 m2 pozemku (ostatní a manipulační plochy) 

ve vlastnictví města 

 

Vedoucí FO zaslala žadateli e-mailem PDF dokument s ceníkem nájemného za pozemky ve 

vlastnictví města. 

 

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru 

 

07/21 – Žádost o počet vydaných loveckých lístků cizincům za roky 2016-2020 

 

Ing. Soukup poslal žadatelce počet vydaných loveckých lístků daných roků a počty rozdělil dle 

národností a doby platnosti. 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 

 

08/21 – Žádost o zaslání investičních plánů města v letošním roce 

 

Bc. Švec zaslal žadatelce e-mailem PDF dokument se seznamem investičních plánů města pro 

letošní rok. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

09/21 – Žádost o informace k přípojce kanalizace v obci Mrákotín 

 

Vedoucí odboru stavební úřad žadateli odpověděl a k dopisu připojil kopii Žádosti o vydání 

územního rozhodnutí obce Mrákotín a Územní rozhodnutí – veřejnou vyhláškou. 

 

Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 

 

10/21 – Žádost o informace ke spolupráci s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou 

(Tchaj-wanem) 

 

Referentka oddělení sekretariátu odpověděla žadatelce, že v minulosti ani nyní neprobíhá 

žádná spolupráce. 

 

Kristina Tarasová, referentka oddělení sekretariátu 

 

11/21 – Žádost o informaci ohledně komunikace na pozemku p. č. 265/3 v k. ú. Telč 

 



Bc. Švec odpověděl, že předmětná komunikace je určená pouze pro pěší a cyklo, není určená 

pro motorovou dopravu. Cestu je možné využít pro integrovaný záchranný systém. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

12/21 – Žádost o informace – Smrtelné napadení lékařské rodiny gangem a krádež automobilu 

 

Ing. Chromý odpověděl žadatelce, že podaná žádost o informace se nevztahuje k působnosti 

úřadu, a proto byla žádost odložena. 

 

Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy 

 

13/21 – Žádost o informaci, kolik město investovalo za poslední tři roky do geodetických 

služeb a ortofotomap 

 

Vedoucí odboru rozvoje odpověděl, že dotaz je nekonkrétní. Geodetické služby se využívají 

k různým účelům a mnohdy jsou součástí celkové zakázky, tudíž není známa cena jen za 

geodetické služby. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

14/21 – Žádost o informace ohledně páté úplné aktualizace územně analytických podkladů 

města Telče 

 

Žadatelka se dotazovala, kdy bude ÚAP Telče zveřejněno, který úředník je má na starosti, a 

další. Bc. Švec odpověděl žadatelce na všechny otázky, např. že ÚAP Telče je zveřejněno na 

webu města, kvalifikovaná osoba je Ing. arch. Pivonka, atd. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

15/21 – Žádost o informace ohledně soukromě vybudovaného mola na Ulickém rybníce 

 

Zástupce žadatelů se dotazoval, proč úřad nechce povolit molo, když podobná mola město 

vybudovalo. Vedoucí odboru rozvoje odpověděl, že městská mola jsou veřejně přístupná, 

zatímco toto molo není, navíc není povolené a je postaveno na městském pozemku, stejně jako 

vydláždění chodníku před molem. 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

16/21 – Žádost o poskytnutí smluv na poskytování právních služeb v letech 2019-2021 

 

Mgr. Pavel Soukop odpověděl, že za uvedené roky město uzavřelo jednu smlouvu na 

poskytování právních služeb a poskytl ID smlouvy, aby si žadatel mohl smlouvu najít 

v registru smluv. 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu 

 

17/21 – Žádost o poskytnutí kopií smluv o poskytování poradenství ohledně veřejných 

zakázek a poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které budou zahájené  v roce 2022 



 

Bc. V. Švec zaslal žadateli odkazy na uzavřené smlouvy na poskytování poradenství ohledně 

veřejných zakázek a dále zaslal seznam veřejných zakázek, které budou zahájeny v r. 2022 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 

 

18/21 – Žádost o informaci, zda si úřad zajišťuje kybernetickou bezpečnost svépomocí, dále 

jak uchovává uložená data a nakonec poskytnutí smluv ohledně softwarového vybavení úřadu 

 

Vedoucí odboru informatiky odpověděl, že kybernetickou bezpečnost zajišťuje úřad 

svépomocí. Data ukládá úřad na vlastních úložištích a na smlouvy o softwarovém vybavení 

zaslal odkaz, kde žadatel najde uzavřené smlouvy. 

 

Ing. Dušan Novotný, vedoucí odboru informatiky 

 


