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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. 

 

 

 

2017 
 

01/17 – Žádost o veškeré podklady vztahující se k prodeji částí pozemků parc. č. 2328/54, 

parc. č. 2328/60 a parc. č. 2328/61 ve vlastnictví Města Telče (4. ledna). 

 

- Doplnění žádosti o informace (5. ledna).  

 

Žadatelce byla zaslána odpověď s podklady, které se vztahují k prodeji části pozemků parc.  

č. 2328/54, parc. č. 2328/60 a parc. č. 2328/61(18. ledna). 

  

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí Finančního odboru  

 

02/17 – Žádost o podání informace, kolik bylo na Městském úřadě v Telči vyřízeno žádostí o 

trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF (16. ledna). 

 

 Žadateli byla zaslána odpověď se sdělením počtu souhlasů s odnětím zemědělské půdy  

ze ZPF (30. ledna). 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 

 

03/17 – Žádost o doplnění žádosti č. 01/17 o zápis ze schůze zastupitelstva dne 29.9.2014, 

další zápisy o schvalování kupní smlouvy, zápisy z rad města, kde byla záležitost prodeje 

pozemků projednávána (18. ledna) 

 

Žadatelce byla zaslána odpověď s odkazem na webové stránky města Telč, kde jsou 

archivovány zápisy ze zasedání zastupitelstva (25. ledna). 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu v Telči 

 

Žadatelka zaslala odvolání a požádala o doplnění dalších informací (6. února). 

 

- Žadatelce byla zaslána Výzva k odstranění nedostatků podání ve smyslu § 37 odst. 3) zák. č. 

500/2004 Sb. – správního řádu v platném znění (6. února). 



- Žadatelka zaslala doplněné odvolání v požadované lhůtě (10. února). 

 

- Odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který zrušil Rozhodnutí  

o částečném odmítnutí žádosti a věc vrátil k novému projednání FO (13. března). 

 

Žadatelce byly zaslány požadované doplňující informace (20. února). 

 

- Žadatelka požádala o zaslání „odmítnutí informace“ dle zák. 106/1999 Sb. vzhledem 

k tomu, že jí byl zaslán zápis ze schůze rady města č. 88 z roku 2014 anonymizovaný  

(22. února). 

 

- Následně bylo žadatelce zasláno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti týkající se 

anonymizace zápisu rady města č. 88, proti kterému se žadatelka odvolala (23. února). 

 

- Odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který zrušil Rozhodnutí  

o částečném odmítnutí žádosti a věc vrátil k novému projednání FO (14. března). 

 

Žadatelce byly zaslány neanonymizované zápisy z RM a to z 94. RM ze dne 20. 8. 2014,  

95. RM ze dne 10. 9. 2014, 24. RM ze dne 26. 10. 2015 a 88. RM ze dne 28. 5. 2014  

(21. března).  

 

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí Finančního odboru 

 

04/17 – Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů města, Krajského úřadu či 

obce pro rok 2017 (30. ledna). 

 

Žadateli byl zaslán seznam investičních plánů města Telče na rok 2017 (14. února). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

05/17 – Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů města/obce pro rok 2017 

(17. února). 

 

Žadateli byl zaslán seznam investičních plánů města Telče na rok 2017 (27. února). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

06/17 – Žádost o poskytnutí informace ohledně evidence tzv. šikanózních žádostí o informace 

(24. února). 

 

Žadatelce byla zaslána odpověď s informacemi ohledně tzv. šikanózních žádostí (28. února).   

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu v Telči 

 

07/17 – Žádost o podání informace ohledně odůvodnění výkupní ceny pozemků v obytné 

zóně Dačická/Polní, specifikace nákladů a zaslání prezenční listiny z jednání (16. března). 

 

Žadatelce byla zaslána odpověď s informacemi včetně prezenční listiny (29. března). 

 

Mgr. Roman Fabeš, starosta Města Telč 



 

08/17 – Žádost o text studie proveditelnosti a dalších relevantních dokumentů ve věci „Výzvy 

č. 28 (IROP) s názvem projektu Efektivní elektronický úřad města Telče“ (5. května). 

 

Žadatelce bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (17. května). 

 

Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení Informatiky 

 

09/17 – Žádost o poskytnutí informace ohledně seznamu právnických osob, které splňují 

podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. (5. června). 

 

Žadateli byl zaslán seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 

písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. (19. června). 

 

Ing. Lenka Komůrková, vedoucí Finančního odboru 

 

10/17 – Žádost o poskytnutí informace ohledně spolupráce při zajištění zpětného odběru 

obalů z odpadů, třídění obalů atd. (10. července). 

 

Žadateli byla zaslána odpověď s informacemi týkajícími se smluvního vztahu zpětného odběru 

odpadu v Telči včetně uzavřené smlouvy se společností EKOKOM (25. července). 

 

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 

11/17 – Žádost o informaci jakým způsobem vymáhá MěÚ Telč daňové nedoplatky  

(17. července). 

 

Žadateli byla zaslána odpověď s informacemi týkajícími se daňové exekuce (17. července). 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník Městského úřadu v Telči 

 

12/17 – Žádost o informace týkající se přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol 

podle § 17 odst. 2 zákona č. 202/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (31. července). 

 

Žadateli byla zaslána odpověď s informacemi, které se týkají evidence ochrany ovzduší  

(10. srpna). 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 

 

13/17 – Žádost o informace týkající se obrany proti škodlivým ptákům ve městě (17. srpna). 

 

Žadateli byla zaslána odpověď s informacemi ve věci problémů s ptactvem a jejich řešení 

(29. srpna). 

 

Jiří Salus, referent Odboru rozvoje a územního plánování 

 

14/17 – Žádost o informace týkající se poskytnutí dokumentů a údajů týkajících se pozemků, 

které se nacházejí v k. ú. Dyjička, obec Dyjice, parc. č.: 55,  57/1, 97/1, 113, 122, 129, 143  

(7. září). 

 



Žadatelce byla zaslána odpověď s informacemi, které se týkají pozemků uvedených v žádosti 

(21. září). 

 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí 

 

15/17 – Žádost o plné znění Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb 

Vodafone OneNet  č. 022613 (27. října). 

 

Žadateli byla zaslána Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone 

OneNet č. 022613 v publikovatelné podobně (8. listopadu). 

 

Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení Informatiky 

 

16/17 – Opakovaná žádost o plné znění Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování 

služeb Vodafone OneNet  č. 022613 bez anonymizace (28. listopadu). 

 

Žadateli bylo zasláno „Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti“ (8. prosince). 

 

Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení Informatiky 

 

17/17 –  Žádost o informace, které se týkají zajištění zpracování osobních údajů v souladu 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (1. prosince). 

 

Žadateli byly zaslány informace týkající se zajištění zpracování osobních údajů v souladu 

s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (12. prosince). 

 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník  

 


