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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. 

 

 

 

2016 
 

01/16 – Žádost o poskytnutí informací pro projekt určený na podporu stavebníků v ČR, tj. 

mapování investičních plánů měst pro rok 2016 (29. ledna 2016). 

 

Žadateli byl poskytnut seznam investičních plánů města v roce 2016 (10. února 2016). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

02/16 – Žádost o poskytnutí informací v rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů 

pro rok 2016 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu 

stavebníků z celé ČR (22. února 2016). 

 

Žadateli byl poskytnut seznam investičních plánů města v roce 2016 (4. března 2016). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

03/16 – Žádost o poskytnutí informací týkající se exekucí (22. února 2016). 

 

Žadateli byly zaslány informace ohledně exekucí společně s oznámením o výši nákladů 

spojených s poskytnutím informace (8. března 2016).  

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 

 

04/16 – Žádost o poskytnutí informací týkající se vyhodnocení vyřizování stížností, návrhů, 

připomínek, podnětů občanů a petic přijatých za rok 2015 (22. února 2016). 

 

Žadateli byly zaslány všechny stížnosti, návrhy a připomínky občanů přijatých za rok 2015  

(4. března 2016). 

 

Bc. Eva Balatá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad 

 



05/16 – Žádost o poskytnutí informací týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných 

správním orgánem prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám (22. 

března 2016). 

 

Žadatelce byly zaslány informace týkající se uchovávání datových zpráv.(6. dubna 2016). 

 

Bc. Eva Balatá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad 

 

06/16 – Žádost o poskytnutí odkazu na Skartační a spisový řád a příklady k jednotlivým 

lhůtám, po které úřad jednotlivé druhy dokumentů uchovává (8. dubna 2016). 

 

Žadatelce byl zaslán vnitřní předpis stanovující základní pravidla pro manipulaci 

s dokumenty – Spisový a skartační řád Městského úřadu Telč (8. dubna 2016). 

 

Bc. Terezie Veselá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad 

 

07/16 – Žádost o poskytnutí informace ohledně formátu uchovávání datových zpráv + kdo 

poskytuje program spisové služby (15. dubna 2016). 

 

Žadatelce byly zaslány informace týkající se uchovávání datových zpráv a název firmy, která 

městskému úřadu poskytuje program spisové služby (19. dubna 2016). 

 

Bc. Terezie Veselá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad 

 

08/16 – Žádost o poskytnutí informace o softwaru pro vedení spisové služby a o firmu, která 

jej poskytuje (18. dubna 2016). 

 

Žadateli byla zaslaná odpověď s názvem softwaru a názvem firmy, která jej městskému úřadu 

poskytuje (8. dubna 2016). 

 

Bc. Terezie Veselá, referentka Odboru sekretariát a obecní živnostenský úřad 

 

09/16 – Žádost o poskytnutí informace ohledně vydaných loveckých lístků cizincům (29. 

dubna 2016). 

 

Žadatelce byla zaslaná odpověď s počtem loveckých lístků pro cizince s rozčleněním podle 

národnosti a doby platnosti (24. května 2016). 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 

 

10/16 – Žádost o poskytnutí informace ohledně demolice objektu č.p. 163, na pozemku st. 

705 v k.ú. Telč (20. května 2016). 

 

Žadateli byly poskytnuty požadované materiály a zároveň zaslána odpověď o částečném 

odmítnutí žádosti o informaci (3. června 2016). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 



11/16 – Žádost o poskytnutí informace ohledně vedených soudních sporů, ve kterých je 

radnice odpůrcem (23. května 2016). 

 

Žadateli byla zaslaná odpověď s uvedenými soudními spory (6. června 2016). 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 

 

12/16 – Žádost o poskytnutí informace k provozu komunální ČOV, včetně zaslaného 

formuláře pro zadání potřebných informací (20. října 2016). 

 

Žadateli byla zaslaná odpověď s potřebnými informacemi vyplněnými ve formuláři (27. října 

2016). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

13/16 – Žádost o poskytnutí informace ke kolika stavbám (budovám) s rozlohou větší než 50 

m
2 

, situovaných mimo intravilán, vydal stavební úřad MěÚ Telč v letech 2006 – 2016 územní 

rozhodnutí, popř. územní souhlas, popř. schválil veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní 

rozhodnutí. Předmětem žádosti není požadavek na informace ohledně vodních děl, posedů, 

plotů a jiných podobných staveb, které nejsou budovami (2. listopadu 2016). 

 

- Doplnění žádosti o informace – případy staveb (budov) s rozlohou větší než 50 m
2
, které 

byly do území umístěny/povoleny na základě souhlasu s územním plánem, kdy šlo o 

zastavitelnou či zastavěnou plochu ve volné krajině (7. listopadu 2016). 

 

Žadateli byla zaslaná odpověď s výčtem staveb dle kritérií uvedených v žádosti o informace 

(18. listopadu 2016). 

 

Ing. Josef Kudrna, vedoucí Stavebního úřadu  

 

14/16 – Žádost o poskytnutí informace ohledně celkové hrubé mzdy za měsíc září 2016 u 

jednotlivých zaměstnanců úřadu ve funkcích vedoucích odborů a oddělení (4. listopadu 2016). 

 
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, na které se žadatel odvolal, dále bylo 

postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který odvolání zamítl. (20. prosince 2016). 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 

 

15/16 – Žádost o poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu Odboru dopravy MěÚ Telč 

č.j.: MěÚ Telč – 1432/2016/OD (19. prosince 2016) 

 
Žadateli byla zaslána odpověď s výzvou k úhradě nákladů (23.prosince2016). 

 

Miroslav Berka , referent Odboru dopravy 

 


