
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. 

 
 
 

2011 
 
01/11 – Žádost o poskytnutí informací o změně názvu veřejné datové sítě METNET na 

ITELČ. 
 
Písemně bylo odpovězeno, že došlo k přejmenování městské veřejné datové sítě z důvodu 
možné kolize jejího názvu METNET Telč s ochrannou známkou METNET, kterou má 
zaregistrovanou jiný subjekt. Všichni obchodní partneři a klienti o tom byli řádně 
informováni. Provozování sítě i její smluvně dohodnuté podmínky zůstávají bez změny. 
 
Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení ICT 
 
02/11 – Žádost o poskytnutí informace o správním řízení ve věci ochrany před zásahy do 

pokojného stavu dle §5 Občanského zákoníku za rok 2010. 
 
Datovou zprávou bylo žadatelce sděleno, že Městský úřad Telč neřešil v roce 2010 žádný 
podnět podaný dle § 5 Občanského zákoníku v platném znění. 
 
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
 
03/11 – Žádost o informaci jak Městský úřad Telč postupoval a jakou formou vydal 

rozhodnutí o stanovení jednotlivých „přechodů pro chodce“. 
 
Elektronicky bylo odpovězeno, že Městský úřad Telč nevydal žádné rozhodnutí o stanovení 
„p řechodů pro chodce“. Pokud by k tomu došlo, použil by zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
Hlava VI – Průběh řízení v prvním stupni. 
 
Ing. Pavel Chromý, referent Odboru dopravy 
 
04/11 – Žádost o informaci, zda Město Telč obdrželo žádost o finanční pomoc v mimořádné 

situaci, v případě kladné odpovědi kolika žadatelům bylo vyhověno a jakou částkou aj. 
 
Sociální odbor odpověděl, že v roce 2010 zažádalo 25 osob o finanční pomoc v mimořádné 
situaci a všem byla přiznána mimořádná okamžitá pomoc (tj. dávka pomoci v hmotné nouzi). 
V roce 2010 bylo vyplaceno celkem 223.024,-Kč, přičemž nebylo použito poukázek. 
Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytnuta dvěma osobám, kdy žadatelem o dávku byl jeden 



rodič, který sám pečuje o dítě. Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje osobám, kterým 
s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma 
na zdraví a dále osobám, které postihne vážná mimořádná událost (povodeň, vichřice atd.) a 
celkové sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními 
silami 
 
Věra Zimová, vedoucí Sociálního odboru 
 
05/11 – Žádost o informaci jaké má Město Telč investiční plány pro rok 2011. 
 
Žadateli byl elektronicky zaslán seznam investičních plánů Města Telč pro rok 2011. 
 
Vladimír Švec DiS., vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování  
 
06/11 – Žádost o poskytnutí informací pro výzkum výkonu politických práv cizinců. 
 
Žadateli byly poskytnuty dostupné informace k jednotlivým podotázkám. Zastupitelstvo města 
Telče má 21 členů, kteří byli zvoleni ze 147 kandidátů ze 7 volebních stran. Celkový počet 
voličů, zapsaných ve stálém seznamu tj. občané ČR, zapsaní v obci k trvalému pobytu, bylo 
4683. 1 volič byl zapsán v dodatku stálého seznamu, tj. volič, který není státním občanem ČR, 
má ale občanství členského státu EU a přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Ve volbách 
nekandidoval žádný kandidát, který nebyl státním občanem ČR. Ohlašovna evidence obyvatel 
MěÚ vede údaje pouze o občanech ČR, data cizinců s pobytem povoleným na území ČR 
eviduje od 1.7.2010 pouze Policie ČR – cizinecká policie. 
 
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
 
07/11 – Žádost o informaci, kdy bude odstraněn sklad stavebnin v bývalém areálu ICOM 
Jihlava, Radkovská 252, Telč. 
 
Žadateli byla písemně zaslána odpověď, že MěÚ Telč není známo, kdy bude sklad stavebnin 
přemístěn z prostoru stávající čerpací stanice PHM. Skutečnost, zda byl upozorněn nový 
vlastník prodávajícím na faktický stav pozemku je záležitostí občanskoprávní, správnímu 
orgánu toto není známo. Správní orgán je seznámen s tímto případem z písemností, které se 
nachází v archivu MěÚ Telč. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
08/11 – Žádost o podání informace o kácení dřevin rostoucích mimo les – p.č. 245/15 v k. ú. 
Borovná 
 
Městský úřad Telč, Odbor životního prostředí neobdržel v zákoně stanoveném termínu žádné 
oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les na p. č. 245/15 v k. ú. Borovná. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
09/11 – Žádost o informaci, která se týká pozemků p. č. 345/6 a 345/5 v k. ú. Řásná ve 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Pozemky jsou v sousedství pozemku p. č. 343 – vodní 
plocha (rybník Malý pařezitý) a jejich vlastník se důvodně obává znečištění rybníka, protože 
pozemky ve vlastnictví PF ČR jsou ve velmi špatném stavu, slouží prakticky jako skládka a 



autovrakoviště bez jakéhokoli zabezpečení. V důsledku kontaminace vody by mohlo dojít 
k úhynu ryb nebo poškození jiných vodních organismů v rybníku.  
 
Žadateli bylo sděleno, že v posledních pěti letech bylo na předmětných pozemcích prováděno 
šetření náhodně a nedostatky byly řešeny domluvou, protože bylo vždy učiněno v řádném 
termínu dohodnuté opatření tak, aby nemohlo dojít k poškození složek životního prostředí. Na 
předmětných pozemcích se nenacházely nebezpečné odpady. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
10/11 – Žádost o poskytnutí informací formou dotazníku ke studii veřejných prostředků na 
elektronickou prezentaci města. 
 
Žadateli bylo vyhověno tím, že byl vyplněn jednoduchý webový formulář. 
 
Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení IT 
 


