
Povinn ě zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. , o svobodném p řístupu k 
informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů (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. 

 

2009 
 
01/09 – Žádost o poskytnutí informací o investičních plánech města pro rok 2009, resp. 

seznam projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2009 a budou financovány z rozpočtu 
obce nebo z veřejných rozpočtů. 

 
Elektronicky byl zaslán seznam předpokládaných  investičních projektů města Telče pro rok 
2009. 
 
Vladimír Švec, DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
02/09 – Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vypsané veřejné zakázce malého 

rozsahu „S Bílou paní po Telči a okolí“ . 
 
V příloze byl zaslán vypracovaný soupis všech zpracovatelů propagačních a informačních 
materiálů v roce 2007 a 2008, jejichž objednatelem bylo Město Telč, stručná anotace, 
finanční hodnota zakázky vyjádření v Kč vč. DPH. Poskytnutí další dokumentace je 
podmíněno zaplacením úhrady za pořízení kopií a odvozená hodinová sazba úředníka za 
mimořádné rozsáhlé vyhledání informací. 
 
Hana Müllerová, místostarostka města 
 
03/09 – Žádost o poskytnutí informací o vydaných stavebních povoleních, územních 

rozhodnutích a sloučených stavebních a územních rozhodnutích. 
 
Žádajícímu subjektu byla zaslána výzva k zaplacení úhrady za poskytnutí informací dle zák. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Ing. Josef Kudrna, vedoucí Stavebního úřadu 
 
04/09 – Žádost o poskytnutí informací o vydaných stavebních povoleních, územních 

rozhodnutích a spojených stavebních a územních rozhodnutích. 
 
Žádajícímu subjektu byla zaslána výzva k zaplacení úhrady za poskytnutí informací dle zák. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Ing. Josef Kudrna, vedoucí Stavebního úřadu 



 
05/09 - Žádost o poskytnutí informací o vydaných stavebních povoleních, územních 

rozhodnutích a spojených stavebních a územních rozhodnutích. 
 
Žádajícímu subjektu byla zaslána výzva k zaplacení úhrady za poskytnutí informací dle zák. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Ing. Josef Kudrna, vedoucí Stavebního úřadu 
 
06/09 – Žádost o poskytnutí informace týkající se procentuálního zastoupení žen pracujících 

na Městském úřadě Telč. 
 
K žádosti bylo uvedeno, že procentuální zastoupení žen na Městském úřadě Telč je cca 68%. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ 
 
 
 
 


