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.

2019
01/19 – Žádost o poskytnutí informace, zda město někdy využilo nebo plánuje využít služeb
moderování a jiné vystupování Petra Vojnara (3. ledna), zda nemá s touto osobou uzavřenou
smlouvu nebo jinou písemnost a kolik má město obyvatel.
Žadateli byla zaslána odpověď, že město nevyužilo ani neuvažuje o využití služeb Petra
Vojnara a nemá s ním uzavřenou žádnou smlouvu ani jinou písemnost. Počet obyvatel města
Telče je k 31.12.2018 5267obyvael (4. ledna).
Věra Peichlová, vedoucí Odboru kultury
02/19 – Žádost o poskytnutí informací, kolik bylo Městským úřadem Telč v době od 1.1.
2014 do 31.12.2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o
vyvlastnění.
Žadatelce odešla odpověď, že v uvedeném období nebylo MěÚ Telč zahájeno, tudíž ani
pravomocně ukončeno, žádné vyvlastňovací řízení.
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí
03/19 – Žádost o informace, týkající se webové prezentace města Telč
Vedoucí ICT zodpověděl žadatelce dotazy na ceny webové stránky https://www.telc.eu,
termíny realizace a spokojenost s dodavatelem.
Ing. Dušan Novotný, vedoucí oddělení informatiky

04/19 – Žádost o informaci o povolených zdrojích vody v k.ú. Studnice u Telče
Žadateli byla zaslána odpověď, že na pozemcích p.č. 577/4, ev. p.č. 79 v k.ú. Studnice u Telče
se nachází kopaná studna s povolením k odběru vody.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
05/19 – Žádost o zaslání seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které
město Telče plánuje uskutečnit v letech 2019-2022.
Žadateli byl zaslán seznam stavebních projektů města Telče pro rok 2019.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
06/19 – Žádost ve věci „umisťování reklamního sdělení, případně slevového kuponu na kliku
vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří tzv. předzahrádky“ – metodický pokyn pro
umisťování inzertních sdělení.
V této věci bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
JUDr. Jana Matoušková, vedoucí Odboru vnitřních věcí
07/19 – Žádost o poskytnutí kopie zveřejněného záměru o převodu nájmu prostoru sloužícího
podnikání (zimního stadionu v Telči) s vyznačením doby zveřejnění na úřední desce města
Telče.
Na žádost bylo odpovězeno, že v této věci na úřední desce nebyl zveřejňován záměr převodu
nájmu prostoru sloužícího podnikání (zimního stadionu).
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč
08/19 – Žádost o sdělení, zda byl ke dni 24.6.1991 platný a účinný územní plán a jaký byl
charakter pozemků parc. Č. 691, 704/1, 704/2, 705, 719, 789 a 790/1 v k.ú. Telč, tj. zda byly
pozemky určeny k zástavbě či nikoliv.
Na žádost odpověděl zaměstnanec ORÚP, že ke dni 24.6.1991 byl platný Směrný územní plán
z roku 1971 a vypsal přibližné charaktery jednotlivých pozemků k uvedenému datu, neboť
Směrný územní plán není zpracován nad podkladem katastrální mapy.
Ing. arch. Lukáš Pivonka, referent Odboru rozvoje a územního plánování
09/19 – Žádost o poskytnutí informace, týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky na území
působnosti ORP Telč v letech 2011 – 2017.

Vedoucí Odboru životního prostředí odpověděl žadatelce, že jelen sika se na území ORP Telč
v uvedených letech nelovil a ani nebyl jeho výskyt vykazován v každoročním sčítání, které
prováděli uživatelé jednotlivých honiteb.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
10/19 – Žádost o informaci, kolik domovních čistíren odpadních vod MěÚ Telč povolil v roce
2018.
Vedoucí Odboru životního prostředí odpověděl, že v roce 2018 vydal zdejší vodoprávní úřad
podle ust. § 15 a 15a zákona č. 254/2001 Sb. stavební povolení pro 4 domovní čistírny
odpadních vod a z toho byly 3 povoleny ve správním řízení formou rozhodnutí a 1 povolena
na ohlášku.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
11/19 – Žádost o informaci, zda se v k.ú. Telč nachází přírodní lanové centrum (lanový park),
postavené na lesním pozemku a v jakém je stavbě právním režimu.
Vedoucí Stavebního úřadu žadatelce sdělila, že se ve správním obvodu Telče nenachází
přírodní lanové centrum. Pro sdělení, v jakém režimu by se záměr mohl uskutečnit, by bylo
nutné znát rozsah a místo, na kterém by mělo být centrum umístěno, zda bude obsahovat
stavby či nikoli a další podrobnosti záměru.
Ing. Stanislava Mácová, vedoucí Odboru stavebního úřadu
12/19 – Žádost o zápis z 8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Telče ze dne
4.7.2018, svolaném zejména kvůli pozemku v lokalitě Dačická.
Tajemník MěÚ zaslal žadatelce požadovaný zápis z 8. schůze Kontrolního výboru.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč
13/19 – Žádost o informace k veřejné zakázce „Oprava hráze Velkopařezitého rybníka u obce
Řásná, okres Jihlava“.
Vedoucí Odboru životního prostředí odpověděl na jednotlivé dotazy z žádosti (harmonogram
prací, použitý materiál, historizující vzhled hráze aj.)
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
14/19 – Žádost o zaslání 1. územního rozhodnutí na stavbu „Sportovní areál Hradecká“ a 2.
územní rozhodnutí na předmětnou stavbu, které měnilo původní územní rozhodnutí dle zápisu
stavebního deníku ze dne 3.9.2018.
Žadateli bylo zasláno platné územní rozhodnutí na stavbu „Sportovní areál Hradecká –
Telč“. Na stavbu nebylo vydáno nové územní rozhodnutí, které by měnilo původní územní
rozhodnutí.

Bc. Vladimír Švec, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování
15/19 -Žádost o prezenční listiny z jednání 21.8.2018 a z 26.4.2019
Žadatelce byly zaslány anonymizované presenční listiny z 21.8.2018 a 25.4.2019
z kontrolních schůzek akce „Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý“
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
16/19 – Žádost o zaslání zápisu z 13. schůze Rady města Telč, která se konala dne 30.4.2019.
Žadatelce byl zaslán anonymizovaný zápis z RM 13 ze dne 30.4.2019.
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
17/19 – Žádost o informace ohledně zabezpečení aj. stavby rekonstrukce Velkopařezitého
rybníka.
OŽP sdělil, že nemá informace, jak je objekt zabezpečen (odpoví stavebník/zhotovitel stavby)
a kdo dal povolení používat cestu od kiosku (odpoví vlastník cesty).
Čištění odtokových koryt bude pravděpodobně po ukončení stavebních prací.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí Odboru životního prostředí
18/19 – Žádost o zodpovězení dotazů týkajících se řešení dopravních přestupků.
Zpráva byla bez zpracování odložena. Důvody jsou skutečnosti, že nelze identifikovat
skutečnou osobu, která email zaslala, posouzením obsahu bylo zjištěno, že jde o průzkumný
marketing a také netransparentnost webových stránek společnosti SuperDoručovatel
Miroslav Berka, referent Odboru dopravy MěÚ
19/19 – Žádost o zaslání zpracování dopravně inženýrského opatření pro stavební záměr
veřejné zakázky „Oprava hráze Velkopařezitého rybníka“.
OD sdělil, že o existenci takového opatření jim není nic známo, k projektové dokumentaci se
nevyjadřoval a ani ji neměl k dispozici. Povolovací řízení k uvedené věci vedl OŽP jako
vodoprávní úřad.
Ing. Pavel Chromý, vedoucí odboru dopravy MěÚ
20/19 – Žádost o poskytnutí informací o nájemci honitby Magdalena.
Vedoucí OŽP poskytl žadateli kontakt na nájemce honitby.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
21/19 – Žádost o poskytnutí informace o přijímání podnětů dle §17 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v období 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018.

Odbor životního prostředí odpověděl, že v uvedeném období byly podány 3 podněty na
porušení povinnosti, kontrolu si vyžádali 3x, upozornění s poučením zaslali 4x a jednou byla
uložena i pokuta.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
22/19 – Žádost o poskytnutí informace, zda firmy Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.
podaly nabídku ve veřejných zakázkách vypsané Městem Telč.
Vedoucí ORÚP odpověděl, že výše jmenované firmy nepodaly nabídku v žádné veřejné
zakázce.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
23/19 – Žádost o poskytnutí informace, zda firmy Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.
podaly nabídku ve veřejných zakázkách vypsané Městem Telč.
Vedoucí ORÚP odpověděl, že výše jmenované firmy nepodaly nabídku v žádné veřejné
zakázce.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
24/19 – Žádost o sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného
území ORP Telč dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.
Ing. arch. Pivonka zaslal žadateli tabulku se správci technických infrastruktur s dodatkem, že
v seznamu nemusí být všichni správci, neboť se mohlo stát, že někdo nezaslal údaje k nové
infrastruktuře, a někteří správci jsou obce a část z nich neposkytly údaje o infrastruktuře.
Ing. arch. Lukáš Pivonka, referent odboru rozvoje a územního plánování
25/19 – Žádost o sdělení informací, zda odbor životního prostředí má přístup do Nálezové
databáze ochrany přírody, odkdy má přístup a zda z databáze vychází při vydávání stanovisek.
Vedoucí OŽP odpověděl, že na odboru ŽP má pravomoc přístupu do databáze konkrétní
referent. Databázi využívají při vydávání koordinovaných stanovisek a přístup do ní má
referent od roku 2010.
Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru životního prostředí
26/19 – Žádost o sdělení informací o dozorčích radách městských společností Služby Telč,
spol. s r.o. a Statek Telč, spol. s r.o.
Tajemník MěÚ odpověděl na jednotlivé otázky žádosti (hlediska při výběru členů dozorčí
rady, výše odměny a bonusy, náplň práce a zápisy z jednání d. r., vedení společností).
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ Telč

27/19 – Žádost o informace ke stavbě SeneCura SeniorCentrum Telč.
Vedoucí OSÚ se spojila s žadatelem a domluvili se na schůzce. Žadatel přišel, nahlédl do
spisu a byly mu udělány kopie několika dokladů.
Ing. Stanislava Mácová, vedoucí odboru stavebního úřadu
28/19 – Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy ke stavební parcele
Ing. Lenka Komůrková poslala žadateli anonymizovanou nájemní smlouvu k nemovitému
majetku města Telče – parcele č. 2265.
Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru
29/19 – Žádost o poskytnutí kritérií pro výběr klientů do Domova s pečovatelskou službou
Bc. Vladimír Švec odpověděl, že o nových nájemcích rozhoduje rada města, která zohledňuje
důvody a potřeby žadatelů o byt a přihlíží i ke stanovisku sociálního odboru, který realizuje
místní šetření u žadatelů.
Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

