
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. 

 
 
 

2010 
 
01/10 – Žádost o poskytnutí informací o investičních plánech města pro rok 2010, resp. 

seznam projektů, které jsou plánovány městem na rok 2010 a budou financovány 
z rozpočtu obce nebo z veřejných rozpočtů. 

 
Elektronicky byl zaslán seznam investičních plánů města Telče pro rok 2010. 
 
Vladimír Švec, DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
02/10 – Žádost o sdělení obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Telč a obcí 

Řídelov ze dne 5. 5. 2003. 
 
Elektronicky byla žadateli zaslána oskenovaná veřejnoprávní smlouva týkající se 
projednávání přestupků uzavřenou mezi městem Telč a obcí Řídelov vč. rozhodnutí o jejím 
schválení Krajským úřadem kraje Vysočina. 
 
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
 
03/10 – Žádost o sdělení k vyhrazenému parkovišti na Radkovské ulici u čp. 617. 
 
Písemně byly žadatelce zaslány odpovědi na konkrétní dotazy, kdo instaloval dopravní značku 
DZ IP 12 – vyhrazené parkování, že existuje záznam o rozhodnutí o umístění dopravní značky 
a že městu nevznikly žádné náklady z instalace přemístěné značky. 
 
Vladimír Švec DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
04/10 – Žádost o poskytnutí informace, zda existuje územní rozhodnutí k nově postavenému 

krbu za budovou Obecního úřadu v Řídelově. 
 
Datovou schránkou byla zaslána odpověď, že pro uvedenou stavbu krbu v Řídelově nebylo 
vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební úřad bude postupovat dle §181 a § 
129 stavebního zákona. 
 
Ing. Josef Kudrna, vedoucí Odboru stavební úřad 



 
05/10 – Žádost o poskytnutí informací, které se týkají parkovacích automatů, umístěných ve 
městě. 
 
Na dotazy odpověděl ORÚP, že příjmy z parkovacích ploch za rok 2009 dosáhly cca 
1.300.000,-Kč, které byly v plné míře investovány zpět do správy, údržby a obsluhy parkovišť. 
Příjmy z parkovacích ploch jsou příjmem provozovatele tj. spol. s r. o. Služby Telč. Ve městě 
Telč jsou umístěny čtyři parkovací automaty, z nichž jeden je v majetku města s dobou 
pronájmu 5 let a tři v majetku provozovatele parkovišť bez smluvního vztahu. 
 
Vladimír Švec DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
06/10 – Žádost o poskytnutí informace, zda město přijalo na základě novely zákona č. 
565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku zavádějící na 
území města místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené MFČR podle jiného právního předpisu. 
 
Žadateli byla zaslána Obecně závazná vyhláška města Telče č. 3/2010, týkající se poplatku za 
provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF 
 
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí Finančního odboru 
 
07/10 – Žádost o poskytnutí informace jaká byla výše tržeb utržených spol. s r. o. Služby Telč 
z provozování městské veřejné datové sítě pod názvem METNET Telč (nově ITELČ) a to za 
roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. 
 
Písemně byl zaslán přehled tržeb za období 2006 – 2010 střediska ITELČ obchodní 
společnosti Služby Telč, spol. s r. o., která veřejnou datovou síť zřizovanou městem provozuje. 
 
Mgr. Roman Fabeš, starosta města 
 
08/10 – Žádost o poskytnutí informace jaké byly celkové objemy veřejných zakázek malého 
rozsahu, vypsaných Městem Telč v letech 2007-2009. 
 
Žadatel byl vyzván k upřesnění dotazu (stanovení min. částky zakázky), protože zákon o 
zadávání veřejných zakázek neřeší min. výši zakázky malého rozsahu, tedy je dotaz směřován 
na veškeré a tedy i drobné výdaje spojené s chodem města. Žadatel již nereagoval.  
 
Vladimír Švec DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
09/10 – Žádost o poskytnutí informace, zda na území města Telč v období od 24.11.1990 do 
30.6.2006 proběhlo místní referendum a pokud ano, tak o upřesňující informace o referendu. 
 
V uvedeném období (tj. 24.11.1990 až 30.6.2006) se ve městě Telč neuskutečnilo žádné místní 
referendum organizované dle tehdy platných právních předpisů, příp. v pozdějším období dle 
zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů. 
 
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí 


