Město Telč
Městský úřad Telč
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (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.

2015
01/15 – Žádost o poskytnutí informací v rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro
rok 2015 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků
z celé ČR (6. ledna 2015).
Odbor rozvoje a územního plánování zaslal seznam plánovaných investic města pro rok 2015.
Pro další požadované období 2016 – 2017 bude seznam investic vycházet až z návrhu
rozpočtu na daný kalendářní rok (16. ledna 2015).
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
02/15 – Žádost o poskytnutí informací pro projekt určený na podporu stavebníků v ČR, tj.
mapování investičních plánů měst pro rok 2015 (12. ledna 2015).
Žadateli byl poskytnut seznam investičních plánů města v roce 2015 (16. ledna 2015).
Vladimír Švec DiS, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
03/15 – Žádost o informaci týkající se veřejného osvětlení ve městě - počet ks VO, pokrytí
zastavěného území VO, případné technické problémy VO aj. (6. ledna 2015).
Odbor rozvoje a územního plánování zaslal podrobné informace k počtu, stavu aj. veřejného
osvětlení ve městě (21. ledna 2015).
Jiří Salus, referent Odboru rozvoje a územního plánování
04/15 – Žádost o informaci, za jakých podmínek je možné využít vybudovanou optickou
infrastrukturu (s původním označením METNET). Žadateli se jedná o možnost využít
současných tras optických kabelů, případně možnost pokládky svých optických kabelů do
stávajících chrániček (16. dubna 2015).

Oddělení ICT odpovědělo žadateli, že dotaz bude zařazen do rozpravy na schůzi Rady města
Telč. Rada města Telč se usnesla, že neschvaluje pronájem ani prodej optické infrastruktury
(7. května 2015).
Ing. Dušan Novotný, vedoucí Oddělení ICT
05/15 – Žádost o poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od
ledna 2012 Městem telč, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly
známy nebo jejich pobyt nebyl znám (17. dubna 2015).
Od ledna 2012 nebylo MěÚ Telč – odborem vnitřních věcí vydáno žádné pravomocné
rozhodnutí o vyvlastnění v řízení s neznámými účastníky nebo osobami neznámého pobytu
(20. dubna 2015).
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí
06/15 – Žádost o informaci, zda existuje v městě Telči titul/fond, jehož prostřednictvím
mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi
(5. května 2015).
Sociální odbor sdělil žadatelce, že Město Telč nemá žádný fond, jehož prostřednictvím by
občané mohli žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi
(14. května 2015).
Mgr. Vít Drexler, vedoucí Sociálního odboru MěÚ Telč
07/15 – Žádost o informaci, zda je možné použít ve smyslu vyhl. 46/2015 Sb. malé plavidlo,
které nepodléhá registraci, k rekreačním účelům na Štěpnickém rybníku v Telči (12. června
2015).
Odbor vnitřních věcí sdělil žadateli, že na Štěpnickém rybníku je plavba se spalovacími
motory zakázána, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rybochovný rybník, který je
k využití za tímto účelem propachtováván (24. června 2015).
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Telč
08/15 – Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ohledně užívání
právního informačního systému (18. června 2015).
Žadateli byl zaslán vyplněný odpovědní formulář přiložený k dané žádosti (26. června 2015).
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč
09/15 – Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ohledně platů a
odměn nejvýše postavených úředníků (15. července 2015).
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, na které se žadatel odvolal, dále bylo
postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který odvolání zamítl.(13. srpna 2015)

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč
10/15 – Žádost o informaci v souladu s ust. § 14 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím + potvrzení odvolání proti Rozhodnutí ze dne 13.05.2015 (17. července 2015).
Žadateli byl zaslán úřední záznam – vyčíslení hrazení nákladů (28. července 2015)
Miroslav Berka, referent Odboru dopravy
11/15 – Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí
smlouvy uzavřené mezi městem Telč a osobou nebo osobami, která nebo které pro město Telč
zajišťuje či zajišťují jakékoli služby při nakládání s komunálními odpady (20. srpna 2015).
Žadateli byly zaslány veškeré požadované smlouvy s přílohami a jejími dodatky. (31. srpna
2015)
Ing. Věra Marečková, referentka Odboru rozvoje a územního plánování
12/15 – Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích na 5 tis.
obyvatel (9. září 2015).
Žadateli byly zaslány vybrané údaje majetkové evidence za rok 2014. (14. září 2015)
Ing. Věra Marečková, referentka Odboru rozvoje a územního plánování
13/15 – Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o celkových
odměnách vyplacených vedoucímu Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč v roce
2014 a v prvním pololetí roku 2015 (15. října 2015).
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, na které se žadatel odvolal, dále bylo
postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který odvolání zamítl.(29. října 2015)
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč
14/15 – Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ohledně sdělení
seznamu členů rady města a jejich politické příslušnosti od roku 2002 (4. listopadu 2015).
Žadateli byly poskytnuty seznamy všech členů rady města včetně jejich politické příslušnosti
od roku 2002. (5. listopadu 2015)
Bc. Eva Balatá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad
15/15 – Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ohledně poskytnutí
seznamu fungujících stanic měření emisí (10. prosince 2015).
Žadateli bylo odpovězeno, že město Telč není zřizovatelem žádné fungující stanice měření
emisí. (21. prosince 2015)

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

