
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. 

 
 
 

2022 
 
01/22 – Žádost o poskytnutí informací investičních plánů města Telče pro rok 2022 
 
Bc. Švec zaslal žadateli seznam stavebních investičních projektů města Telče plánovaných 
v roce 2022. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
02/22 – Žádost o poskytnutí územních rozhodnutí a souhlasů a stavebních povolení a ohlášení 
za období 1. 10. – 31. 12. 2021 
 
Vedoucí odboru stavební úřad poslal žadateli seznam vydaných dokumentů s požadovanými 
informacemi. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 

03/22 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 106/99 Sb. s evidenčním číslem 
18/2021 

Ing. Novotný zaslal žadateli odpověď s přesnými odkazy na webové stránky, kde jsou 
zveřejněné smlouvy o zajištění úložiště dat a softwarového vybavení. 

Ing. Dušan Novotný, vedoucí odboru informatiky 
 
04/22 – Doplnění žádosti o informace k nepovolenému molu na Ulickém rybníce v Telči 
 
Vedoucí odboru RÚP odpověděl na doplňující otázky (podle zákonu č. 20/1987 Sb. 
rozhodovala úřednice na památkové péči; zákon č. 183/2006 Sb. rozhoduje o tom, že molo 
nepotřebuje stavební povolení; rybník Roštejn není ve vlastnictví města a další). 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 



 
05/22 - Žádost o poskytnutí znaleckého posudku, který stanovuje cenu stavebních pozemků 
v lokalitě Dačická 
 
Tajemník městského úřadu v Telči zaslal žadateli znalecký posudek. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník městského úřadu 
 
06/22 – Žádost o poskytnutí seznamu honiteb a honebních společenství 
 
Vedoucí odboru životního prostředí zaslal žadateli seznam s požadovanými informacemi o 
honitbách v gesci městského úřadu v Telči. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 
 
07/22 – Žádost o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění povinný subjekt 
zahájil za období posledních tří let a poskytnutí kopií smluv ve věci zadávání veřejných 
zakázek 
 
Vedoucí odboru rozvoje odpověděl žadateli, že město Telč neřešilo žádné jednací řízení bez 
uveřejnění za poslední tři roky. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
08/22 – Žádost o počet stacionárních radarů ve správě města, ze kterých úřad zpracovává 
pokuty 
 
Vedoucí odboru dopravy sdělil žadateli, že městský úřad neprovozuje žádný stacionární radar 
ve smyslu jeho žádosti. 
 
Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy 
 
09/22 – Žádost o pracovní podklady pro „Analýzu stavu na úseku územního plánování – 
orgány územního plánování, výkon agendy územní plánování s výjimkou územního 
rozhodování“ 
 
Bc. Švec zaslal žadatelce odpovědi na její otázky a odkazy, kde najde podrobnější informace k 
podkladům. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
10/22 – Žádost o informace ohledně nesplnění zákonné povinnosti města Telče – 5. 
aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Telč 
 
Bc. Vladimír Švec odpověděl žadatelce na otázky ohledně územně analytických podkladů a 
pracovníka, který je zpracovává. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 



11/22 – Zákaz svobodného vyjadřování názorů ohledně Ukrajiny či Ruska 
 
Tajemník městského úřadu odpověděl žadatelce, že požadované informace se nevztahují 
k působnosti města, a proto byla žádost odložena. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník 
 
12/22 – Svoboda občanů a jejich právo na informace 
 
Žadatel poslal několik otázek ohledně informování českých občanů v národních médiích o 
válce na Ukrajině. Tajemník odpověděl, že se žádost netýká věcí v kompetenci města, a proto 
žádost odložil. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník 
 
13/22 – Cesta premiérů vlakem do Kyjeva 
 
Žadatel zaslal několik otázek týkajících se pracovní cesty vlakem do obléhaného ukrajinského 
Kyjeva několika premiérů evropských zemí. Tajemník MěÚ žadateli odpověděl, že zaslané 
otázky se netýkají věcí, které jsou v kompetenci města, a tak žádost odložil. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník 
 
14/22 – Počet rozhodnutí vydaných odborem stavebního úřadu v prvním čtvrtletí 2022 
 
Vedoucí odboru zaslal žadateli seznam rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v rámci 
územního a stavebního řízení za první kvartál tohoto roku. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 
 
15/22 – Zajištění výkonu přenesené státní správy na ORP Telč (úřad územního plánování) 
 
Žadatelka zaslala několik otázek ohledně pracovníků úřadu územního plánování. Mgr. 
Soukop žádost odmítl dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., § 11 odst. 1, písm. a, že jde o 
interní informace úřadu. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník 
 
16/22 – Portál občana – Platby, podání, náklady 
 
Žadatel se dotázal se na informace ohledně Portálu občana - kolik plateb a elektronických 
podání proběhlo přes Portál, jaké byly pořizovací náklady a jaké jsou roční náklady na 
provoz. Ing. Novotný odpověděl žadateli, že počet plateb není znám, počet elektronických 
podání je nula a uvedl i výši pořizovacích nákladů a ročních nákladů. 
 
Ing. Dušan Novotný, vedoucí odboru informatiky 
 
17/22 – Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (úřad územního 
plánování) 



 
Žadatelka se odvolala proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace na úřad 
územního plánování. Tajemník městského úřadu v Telči zaslal odvolání společně se spisem na 
Krajský úřad kraje Vysočina, který je nadřízený orgán městského úřadu. Po přezkoumání 
rozhodnutí krajský úřad zrušil rozhodnutí a nařídil nové projednání. Tajemník městského 
úřadu rozhodnutí znovu projednal a odpověděl žadatelce, že požadované informace nesplňují 
ustanovení § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto nemůže být 
odpovězeno. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník 
 
18/22 – Rozhodnutí ukládající opatření k nápravě dle § 3c zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 
 
Vedoucí odboru životního prostředí žadateli odpověděl, že dle výše zmíněného zákona nevydal 
žádné rozhodnutí ukládající opatření k nápravě. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 
 
19/22 – Poskytnutí informací o počtu ulovených divokých prasat v honitbách na Telčsku 
v letech 2013-2022 
 
Ing. Soukup zaslal žadateli tabulku s počtem ulovených prasat v požadovaných honitbách 
v požadovaných letech. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 
 
20/22 - Počet rozhodnutí vydaných odborem stavebního úřadu v druhém čtvrtletí 2022 
 
Vedoucí odboru zaslal žadateli seznam rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v rámci 
územního a stavebního řízení za druhý kvartál tohoto roku. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 
 
21/22 – Poskytnutí informací o pozemcích v katastrálním území Panské Dubenky 
 
Ing. Chromý odpověděl žadatelce, že zmíněné pozemky v žádosti nejsou vedeny jako veřejně 
přístupná účelová komunikace. 
 
Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy 
 
22/22 - Žádost o zaslání počtů veřejných stráží (myslivecké, rybářské, lesní) 
 
Žadatel svou žádost vzal zpět. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí 
 
23/22 – Osazení zábran na pozemku p. č. 7479/2 a 7479/5 
 



Žadatelka se dotázala, kdo povolil umístění zábrany na hrázi Roštejnského rybníka a na 
základě jakých podkladů bylo rozhodnuto, že se použije ta daná zábrana. Vedoucí odboru 
rozvoje a ÚP odpověděl, že povolení vydal on sám, a důvodem umístění zábrany bylo, že po 
hrázi vede cyklostezka, v létě jí využívá velké množství lidí, které pak ohrožovala projíždějící 
auta, která tudy stejně dál nemohla projet a musela couvat zpět. Navíc žadatelku o tomto 
kroku informoval jako ředitelku organizace pro bezbariérový prostor. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
24/22 – Žádost o informace o rozhodnutích o odstranění staveb 
 
Žadatel se dotázal, zda příslušní stavební úřad může vydávat rozhodnutí o odstranění stavby. 
Dále se dotázal, kolik řízení v současnosti probíhá a kolik rozhodnutí úřad vydal od 1. 2. 
2022 doposud. Vedoucí odboru stavební úřad odpověděl, že telčský stavební úřad rozhodnutí 
o odstranění stavby vydávat může, v současné době žádné řízení o odstranění stavby 
neprobíhá a ani žádné od února 2022 nevydali pro právnické osoby. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 
 
25/22 - Počet rozhodnutí vydaných odborem stavebního úřadu ve třetím čtvrtletí 2022 
 
Vedoucí odboru zaslal žadateli seznam rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v rámci 
územního a stavebního řízení za třetí kvartál tohoto roku. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 
 
26/22 - Osazení zábran na pozemku p. č. 7479/2 a 7479/5 
 
Žadatelka se dotázala na stanoviska dotčených orgánů a vydané rozhodnutí k umístění 
zábrany u rybníka Roštýn. Dále ji zajímala certifikace k zábraně a jaký počet lidí je „velké 
množství lidí“. Bc. Švec odpověděl, že rozhodnutí vydáno nebylo, ale vše konzultoval 
s odborem dopravy. Certifikát posílá přílohou. Přesný počet lidí, kteří projdou po hrázi, 
nezná, ale žadatelka jako občanka Telče ví, kolik lidí se tam pohybuje. Dále žadatelku jako 
ředitelku společnosti NIPI ČR žádá, aby ho informovala, jaká zábrana splňuje vyhlášku a 
normu, protože si myslí, že žádná taková není. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
27/22 – Žádost o informaci, zda v letošním a loňském roce bylo vydáno odmítavé rozhodnutí 
k žádosti o dělení pozemků 
 
Stavební úřad MěÚ Telč v letošním ani loňském roce nevydal odmítavé rozhodnutí k žádosti o 
dělení pozemků. 
 
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad 
 
28/22 – Žádost o informaci o zajišťování zadávání veřejných zakázek pro město a pro 
zřizované příspěvkové organizace. 
 



Pro zadávání veřejných zakázek využívá Město jak externích subjektů, tak zaměstnanců 
úřadu. V roce 2021 byly přes externí subjekty administrovány 3 veřejné zakázky a v roce 
2022 taktéž 3. Dále vyjmenoval příspěvkové organizace Města Telč a uvedl, že si 
neorganizují veřejné zakázky skrze externí subjekty. 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
 
 


