
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. 

 
 
 

2018 
 
01/18 – Žádost o poskytnutí informace ohledně investičních plánů města, Krajského úřadu či 
obce pro rok 2018 (11. ledna). 
 
Žadateli byl zaslán seznam investičních plánů města Telče na rok 2018 (26. ledna). 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 
 
02/18 – Žádost o poskytnutí informace týkající se zajištění souladu zpracování osobních údajů 
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů tzv. GDPR (5. února). 
 
Žadateli byla zaslána odpověď s požadovanými informacemi (20. ledna). 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Mě Telč 
 
03/18 – Žádost o poskytnutí informací ohledně pozemků v lokalitě Dačická/Polní v obytné 
zóně Telč (20. února). 
 
Žadateli byly zaslány odpovědi na otázky, které se týkaly pozemků v lokalitě Dačická/Polní (5. 
března). 
 
Mgr. Roman Fabeš, starosta; Pavel Komín, místostarosta; Bc. Vladimír Švec, vedoucí 
Odboru rozvoje a územního plánování 
 
04/18 – Žádost o nahlédnutí a zpřístupnění spisové dokumentace týkající se změny 
dopravního značení parkoviště přiléhajícímu k objektu občanské vybavenosti LV č. 602/19 na 
ul. Komenského 346 (5. dubna). 
 
Žadateli bylo zasláno sdělení o termínu schůzky, kdy je možné do spisu nahlédnout  
(19. dubna). 
 
Ing. Pavel Chromý, vedoucí Odboru dopravy 



 
05/18 – Žádost o zaslání veškerých přípisů zaslaných ze SVAK na adresu města nebo jeho 
představitelů od 1. 1. 2018 dosud (13. dubna). 
 
Žadateli byly zaslány požadované materiály, které se týkají SVAK (26. dubna). 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník Mě Telč 
 
06/18 – Žádost o doplnění informací z jednání o pozemkách v lokalitě Dačická ze dne 25. 4. 
2018 (28. května) 
 
Žadateli byl zaslán e-mail s odpověďmi na jednotlivé dotazy (11. června). 
 
Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování 

 
07/18 – Žádost o informace týkající se externích právních služeb (25. července) 
 
Žadateli byl zaslán e-mail s odpověďmi na jednotlivé dotazy (8. srpna). 
 
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 

 
08/18 – Žádost o kopie všech stavebních povolení, které se týkají oprav rybníka Velký 
Pařezitý (12. září) 
 
Žadateli byl zaslán e-mail se scany dokumentů (26. září) 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí OŽP MěÚ Telč 
 
09/18 – Žádost o další dokumenty k rybníku Velký Pařezitý (20. září) 
 
Žadateli bylo zasláno vyjádření k požadovaným dokumentům (4. října) 
 
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí OŽP MěÚ Telč 
 
10/18 – Žádost o znalecký posudek Ing. Krátkého (17. října) 

Žadateli byl zaslán Znalecký posudek Ing. Krátkého č. 2548/2018 (1. listopadu) 

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč 

 

11/18 – Žádost o poskytnutí dokumentů týkajících se rybníka Velký Pařezitý (1. listopadu) 

Žadateli byl zaslán e-mail s odpověďmi vč. příloh (15. listopadu) 

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí OŽP MěÚ Telč 

 

12/18 – Žádost o sdělení, jakou značku a typ podává MěÚ v kancelářích vedení hostům vč. 

celkové spotřeby kávy za rok 2018. (13. listopadu) 



Žadateli byl zaslán e-mail s údaji o kávě, kterou v kancelářích vedení města vaříme. (22. 

listopadu) 

Kristina Tarasová, referentka sekretariátu MěÚ Telč 

 

 


