
Město Tel č 
Městský ú řad Telč 
 
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. 

 
 
 

2012 
 
01/12 – Žádost o poskytnutí informace, zda Město Telč v roce 2012 plánuje investice, které 

budou spojeny s řešením bezbariérovosti. 
 
Elektronicky byla zaslána odpověď, že Město Telč nemá v rozpočtu pro rok 2012 alokovány 
finanční prostředky na realizaci obdobných aktivit a opatření. Pokud se případně Městu Telč 
podaří získat jiné zdroje (dotace) je možné, že k realizaci výše uvedených opatření dojde. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
02/12 – Žádost o poskytnutí informací jaké má Město Telč investiční plány pro rok 2012 a 
jejich seznam. 
 
Žadateli byl poskytnut seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Telč na rok 
2012 a budou financovány ze schváleného rozpočtu města, vč. akcí podpořených z dotačních 
programů. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
03/12 – Žádost o informaci o provozovaných prostředcích lidové zábavy. 
 
Na dotaz bylo odpovězeno, že Město Telč nedisponuje prostranstvím, na kterém by byly 
provozovány pouťové atrakce. Žadatel byl s dotazem odkázán na SK Telč. 
 
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí Finančního odboru 
 
04/12 – Žádost o zaslání investičních plánů Města Telč pro rok 2012 a jejich seznam. 
 
Žadateli byl odeslán seznam stavebních projektů, které jsou plánovány Městem Telč na rok 
2012 a budou financovány ze schváleného rozpočtu. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 



 
05/12 – Žádost o zaslání Rámcové smlouvy o spolupráci na projektu „Rozvoj VTP a CTT 
Vysočina“ uzavřenou mezi Městem Telč a Energoklastrem CTT Vysočina o.p.s. vč. příloh. 
 
Žadatelce byl zaslán návrh Rámcové smlouvy o spolupráci na projektu „Rozvoj VTP a CTT 
Vysočina“. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
06/12 – Žádost o informaci, jak velkou částkou je Město Telč v současné době zadluženo. 
 
Žadatelce bylo sděleno, že k 31.12.2011 byly dlouhodobé závazky Města Telč 65.545 tis. Kč, 
z toho dlouhodobé úvěry 63.454 tis. Kč, krátkodobé závazky jsou ve výši 16.999 tis. Kč, z toho 
krátkodobé úvěry 5.192 tis. Kč. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
07/12 – Žádost o informaci, zda orgán památkové péče MěÚ Telč vydával v roce 2011 
závazné stanovisko k restaurování movité kulturní památky a pokud ano, i el. dokument 
tohoto závazného stanoviska. 
 
Po rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnout informace žadatelce za 0,-Kč, jí 
byly zaslány požadované elektronické dokumenty rozhodnutí MěÚ Telč a vyjádření NPÚ ÚOP 
v Telči 
 
Ing. arch. Ivana Krejčová, referentka Odboru rozvoje a územního plánování 
 
08/12 – Žádost o poskytnutí informace jaký je počet odvolání, podaných proti rozhodnutím 
vydaných ve správním řízení orgánem Města Telč v období od 1.1.2007 doteď v libovolně 
zvolené agendě/agendách v přenesené působnosti. 
 
Žadateli byly sděleny požadované informace za Odbor životního prostředí: 
Státní správa lesů: 3 odvolání, Státní správa myslivosti: 2 odvolání, Ochrana zvířat proti 
týrání: 1 odvolání, Vodní hospodářství: 0 odvolání. Odpadové hospodářství: 0 odvolání, 
Ochrana přírody a krajiny: 0 odvolání, Ochrana ZPF: 0 odvolání, Ochrana ovzduší: 0 
odvolání 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ 
 
09/12 – Žádost o zaslání ročního hlášení o produkci odpadů za rok 2011 města Telče a obcí 
Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Krahulčí, Krasonice, Lhotka, Mrákotín, Mysletice, 
Nevcehle, Olšany, Sedlatice, Urbanov. 
 
Odbor životního prostředí zaslal žadateli roční hlášení o produkci odpadů za rok 2011 
požadovaných obcí. 
 
Ing. Vlastislav Soukup vedoucí Odboru životního prostředí 
 



10/12 – Žádost o poskytnutí informací kolik je památkových zón v územní působnosti 
správního orgánu, kde se nacházejí a dále, zda došlo k povolení osazení plastových oken 
v některé z památkových zón. 
 
Příslušný správní orgán – úsek státní památkové péče odpověděl, že v území působnosti 
orgánu se nachází dvě památkové zóny: Městská památková zóna Telč – Staré Město a 
Vesnická památková zóna Praskolesy (Mrákotín). K povolení osazení plastových oken na 
území památkových zón směrem do ulice ze strany Městského úřadu nebylo vydáno žádné 
souhlasné rozhodnutí, pouze směrem do zahrady a to v jednom případě, v roce 2011. 
 
Ing. arch. Ivana Krejčová, referentka Odboru rozvoje a územního plánování 
 
11/12 – Žádost o sdělení úplného názvu orgánu územní samosprávy vč. PSČ a PSČ 
přidružených obcí a dále názvy místně příslušných orgánů ve vztahu k orgánu územní 
samosprávy.  
 
Část první 
Úplný název orgánu územní samosprávy: Město Telč 
PSČ: 58856 
Další PSČ, která spadají pod správní obvod Telč: 588 64 (Krasonice), 588 54 (Mrákotín), 
588 65 (Nová Říše), 588 66 (Rozseč u Třešti), 588 67 (Stará Říše), 588 62 (Urbanov) 
 
Část druhá 
Příslušný finanční úřad: Finanční úřad,Telč 
Příslušný úřad práce: Úřad práce ČR, Telč 
Příslušný katastrální úřad: Katastrální úřad, Telč 
Příslušný soud: Okresní soud, Jihlava 
Příslušná služebna Policie ČR: Policie ČR, Telč 
Příslušné státní zastupitelství: Okresní státní zastupitelství, Jihlava 
Příslušný hasičský záchranný sbor: Hasičský záchranný sbor, Telč 
Spádová nemocnice: Nemocnice Jihlava 
Příslušná pobočka ČSSZ: Okresní správa sociálního zabezpečení Jihlava 
Příslušná hygienická stanice: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Jihlava 
Příslušná pobočka SZPI: Inspektorát SZPI v Táboře 
Příslušný celní úřad: Celní úřad Jihlava 
Příslušný krajský úřad: Kraj Vysočina, Jihlava 
 
Jitka Plhalová, referentka sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka 
 


