
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. 

 
 
 

2013 
 
01/13 – Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí  
 
Městský úřad v Telči registruje tři stanice měření emisí: 1) Opravny Telč, a. s. Radkovská 
507, Telč, IČ 479 08 947, 2) Vladimír Stejskal, Dolní Vilímeč 26, Nová Říše, IČ 137 04 630, 
3) František Dvořáček, Komenského 329, Telč, IČ 440 56 745 
 
Ing. Pavel Chromý, referent Odboru dopravy 
 
02/13 – Žádost o poskytnutí informací, kdo ve městě Telč zajišťuje služby v oblasti nakládání 
s odpady a pečuje o komunikace a veřejnou zeleň. 
 
Žadateli byl poskytnut seznam dodavatelů služeb pro město: 
Směs separovaných odpadů kat. č. 200301 – AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., 
Svoz separovaných odpadů – papír kat. č. 150101, sklo kat.č. 150107, plasty kat. č. 150102 – 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
Svoz separovaných odpadů – sklo kat. č. 150107, Svoz objemného odpadu kat. č. 200307, 
Svoz nebezpečných odpadů - .A.S.A. Dačice s.r.o. 
Svoz nebezpečných odpadů – ELEKTROWIN a. s., EKOLAMP s.r.o., ASEKOL s.r.o. 
Zimní a letní údržba komunikací, Údržba veřejné zeleně – Služby Telč, spol. s r. o. 
 
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
03/13 – Žádost o informaci, zda jsou ve městě vyčleněny nástěnky nebo jiné plochy pro 
vylepení volebních plakátů ve smyslu zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu ČR. 
 
Na dotaz bylo odpovězeno, že starosta města Telč nevyhradil ve smyslu §16 odst. 1) zák. č. 
247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR v platném znění plochy pro vylepení volebních 
plakátů. Provoz výlepových ploch zabezpečuje ve městě společnost s r. o. Služby Telč. 
 
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí 
 



04/13 – Žádost o sdělení jmenného složení zastupitelstva města. 
 
Žadateli byl odeslán jmenný seznam zastupitelů města Telče: Alena Bláhová, Ing. Miroslav 
Brzek, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Ing. Jan Heralecký, Antonín Jahoda, Pavel 
Komín, Miroslav Kouba, Mgr. Jiří Liška, RNDr. Stanislav Máca, RNDr. Pavel Macků, Hana 
Müllerová, Josef Muranský, Mgr. Karel Navrátil, Bohumil Norek, Bc. Miloš Novák, Ing. 
Václav Ondráček, Mgr. Jiří Remeš, RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Jana Vystrčilová, Stanislav 
Vyvadil 
 
Jitka Plhalová, referentka sekretariátu MěÚ 
 
05/13 – Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu ustanovených mysliveckých stráží a 
počtu zahájených správních řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu 
mysliveckou stráží.  
 
Odbor životního prostředí odpověděl žadatelce, že na území ORP Telč je v roce 2013 
ustanoveno 75 mysliveckých stráží. V roce 2012 nebylo zahájeno žádné správní řízení na 
základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží. 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 
 
06/13 – Žádost o poskytnutí zápisů ze všech jednání rady města, kde se projednávala žádost o 
odkoupení pozemku parc. č. 639/3 v obci Telč, k. ú. Studnice u Telče. 
 
V příloze dopisu byly žadateli zaslány výpisy zápisů ze schůzí rady města č. 49, 51, 62 a 68.. 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 
 


