
Datum  Dotaz  Odpověď 

9.12.2015 Žádost o poskytnutí informace:  

1) Jaká byla cena pořízených 
rychloměrů a jakou finanční 
částkou se podílelo město na 
jejich nákupu.   

 

2) Kolik nehod způsobených 
nepřiměřenou rychlostí se v 
horizontu předchozích 5 let 
odehrálo v místech, kde jsou nyní 
nainstalovány rychloměry, před 
jejich samotnou instalací. 

 

3) Kolik nehod v důsledku 
nepřiměřené rychlosti se stalo po 
instalaci těchto rychloměrů a o 
kolik procent tedy poklesla na 
těchto místech nehodovost. 

Informace poskytnuty: 

1) 0 Kč – byly pořízeny v projektu Plzeňského kraje „Klidné příhraničí“ 
 

2) Zdejší správní orgán, Městský úřad Horažďovice, údaje o nehodách nevede a 
nemůže neboť v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
evidenci dopravních nehod vede příslušná složka PČR, což je Dopravní police 
ČR. Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) 
a Policie předává aktualizované podklady do této centrální evidence dopravních 
nehod dle stanovených lhůt MV ČR. Prováděcí právní předpis stanoví způsob 
vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených 
v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální 
evidence dopravních nehod a poskytování údajů z evidence. Vzhledem k tomu, 
že některé dopravní nehody nemusí účastníci nehody hlásit PČR a to 
v případech kdy nevznikne v souladu se zákony povinnost oznámit nehodu 
Policii ČR,  vede též přehled o těchto dopravních nehodách Česká kancelář 
pojistitelů. Jedná se o dopravní nehody, kdy účastníci sepíší společný záznam 
o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli a nebo kdy 
účastník oznámí svoji nehodu pojistiteli. 

 

3) Zdejší správní orgán, Městský úřad Horažďovice, údaje o nehodách nevede a 
nemůže neboť v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
evidenci dopravních nehod vede příslušná složka PČR, což je Dopravní police 
ČR. Centrální evidenci dopravních nehod vede Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) 
a Policie předává aktualizované podklady do této centrální evidence dopravních 
nehod dle stanovených lhůt MV ČR. Prováděcí právní předpis stanoví způsob 
vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených 
v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální 
evidence dopravních nehod a poskytování údajů z evidence. Vzhledem k tomu, 
že některé dopravní nehody nemusí účastníci nehody hlásit PČR a to 
v případech kdy nevznikne v souladu se zákony povinnost oznámit nehodu 
Policii,  vede též přehled o těchto dopravních nehodách Česká kancelář 
pojistitelů. Jedná se o dopravní nehody, kdy účastníci sepíší společný záznam 
o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli a nebo kdy 
účastník oznámí svoji nehodu pojistiteli 

8.12.2015 Žádost o poskytnutí informací: 

1.   Používáte právní informační 

systém CODEXIS (dodavatel 

ATLAS consulting spol. s 

r.o.)? 

2.  V případě užívání právního 

informačního systému 

CODEXIS dle žádosti o 

informaci č. 1: 

2.1.  Sdělení informace zda 

využíváte k tomuto softwaru 

doplněk Liberis? 

2.2. Jaký je přesný název doplňku 

Liberis, Liberis Silver nebo 

Liberis Gold, popřípadě jiný? 

2.3. Sdělení informace pro kolik 

uživatelů (poskytnutých 

licencí) je určen? 

2.4.  Sdělení informace o částce, 

která je vynaložena na 

pořízení tohoto systém z 

veřejných prostředků? 

2.5. Sdělení informace od kdy je 

Právní informační systém CODEXIS Městský úřad Horažďovice ani Město 
Horažďovice nepoužívá. 



uzavřena smlouva na 

využívání tohoto systému; v 

případě že není uzavřena 

smlouva, sdělení od kdy je 

uhrazeno využívání tohoto 

systému? 

2.6.  Sdělení informace do kdy je 

uzavřena smlouva na 

využívání tohoto systému; v 

případě že není uzavřena 

smlouva, sdělení do kdy je 

uhrazeno využívání tohoto 

systému? 

 

3.11.2015 Žádost o poskytnutí seznamu členů 
rady města a jejich politické 
příslušnosti, a to od r. 2002 

Požadované informace byly poskytnuty: 

Volební období 2002 – 2006 
 Václav Trčka  BEZPP 
 Jan Buriánek   BEZPP 
 Miloslav Lukeš   ODS 
 Ing. Petr Meduna  BEZPP 
 Libuše Mužíková   ODS 
 
Volební období 2006 – 2010 
 Mgr. Jindřiška Jůdová BEZPP 
 Ing. Ladislav Lenský  ČSSD 
 Mgr. Naděžda Chládková ČSSD 
 Mgr. Roman Krejčí BEZPP 
 Petr Kolář   BEZPP 
  
Volební období 2010 – 2014 
 Mgr. Karel Zrůbek  ČSSD  
 Jan Buriánek   ODS 
 Mgr. Naděžda Chládková  ČSSD 
 Mgr. Tomáš Pollak ODS 
 RNDr. Karel Maxa  BEZPP 
 
Volební období 2014 – 2018 
 Ing. Michael Forman  BEZPP 
 Ing. Hana Kalná   BEZPP 
 Ing. Miloslav Chlan  BEZPP 
 Jan Buriánek   ODS 
 Ing. arch. Jiří Kučera BEZPP 

15.10.2015 Žádost o poskytnutí textů stížnosti a 
petice týkající se práce na základní 
škole 

Kopie petice a stížnosti byly ředitelce základní školy zaslány (byly upraveny z důvodu 

dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)   

07.09.2015 Žádost o poskytnutí informací k 
celorepublikovému průzkumu 
provozování vodovodů a kanalizací v 
ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel 
(kontaktní údaje, informace o správě 
a vlastnictví vodovou a kanalizace, 
výše cen vodného a stočného. 

Zasláno vyplněním dotazníku.  

Kontaktní údaje: Město Horažďovice, Ing. Josef Silovský, 371 430 574 

Vodovod vlastní obec, provozovatelem je Čevak a.s., České Budějovice na základě 
nájemní smlouvy na dobu určitou do 3/2016. Cena vodného v roce 2015 je 28,34 
Kč/m3 a cena stočného 33,51 Kč/m3. 

15.06.2015 Žádost o poskytnutí informace – 
zaslání kompletní kopie spisového 
materiálu, pod uvedenou spisovou 
značkou ……. 

Zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Po zaplacení úhrady budou kopie spisového materiálu zaslány.  

16.07.2015 Žádost o poskytnutí informace o 
platech a odměnách nejvýše 
postavených úředníků za rok 2014: 

a)tajemník městského úřadu  

b)vedoucí odborů  

Informace byla poskytnuta  



22.07.2015 Žádost o poskytnutí písemných 
dokladů:  

1.protokol Povodňové komise z 
místního šetření dne 01.09.2003 

2.z něhož Povodňová komise 
konstatovala, že dům nesloužil a 
neslouží k trvalému bydlení  

3.z konzultace s Odborem 
regionálního rozvoje PK  

4.jakým způsobem a kdy byla 
Povodňová komise s tímto 
výsledkem této konzultace 
seznámena 

5.o jakou dokumentaci a protokol o 
posouzení skutečného stavu se 
jednalo v bodě 13/ Protokolu o 
výběrovém řízení ze dne 04.09.2003 

6.kopii dopisu MMR ….. ze 
07.10.2003 včetně jeho registrace 
podatelnou MÚ, průběhu a výsledku 
jeho vyřízení  

1.písemná kopie poskytnuta  

2.není otázka ani požadavek  

3.telefonická konzultace, kopie písemného dokumentu, který jste následně obdržel z 
Krajského úřadu Plzeňského kraje v říjnu 2003 

4.přímo na jednání komise dne 04.09.2003 

5.na základě registrační karty a místního šetření  

6.písemná kopie a pojednáním v kontrolním výboru zastupitelstva města  

05.06.2015 Žádost o poskytnutí informací:  

- žádost o kopii znaleckého posudku 
č. 245-11/2014 objednaného firmou 
Bögl a Krýsl  

Kopie znaleckého posudku č. 245-11/2014 byla žadateli poskytnuta.  

01.06.2015 Žádost o poskytnutí informací – 
zaslání kompletní kopie spisového 
matriálu podle uvedeného čísla 
jednacího MH ……… 

Kopie spisového materiálu byly poskytnuty.  

14.05.2015 Žádost o poskytnutí informací – 
zaslání kompletní kopie spisového 
materiálu podle uvedeného čísla 
jednacího MH/……….. 

Žádost odložena z důvodu neuhrazení nákladů spojených s poskytnutím informací.  

27.04.2015 Žádost o poskytnutí informací: 

1. Existuje ve vaší obci/městské části 
titul/fond, jehož prostřednictvím 
mohou občané žádat o finanční 
pomoc mimo rámec systému pomoci 
v hmotné nouzi? 

2. Kolik osob v roce 2014 žádalo o 
tuto finanční pomoc mimo rámec 
systému pomoci v hmotné nouzi 
sociální komisí či výbor, případně 
sociální odbor ve vaší obci/městské 
části? 

3. Kolika osobám v roce 2014 
sociální komise/výbor přiznala tuto 
finanční pomoc mimo rámec systému 
pomoci v hmotné nouzi? 

4. Jaká byla celková částka 
rozdělená touto formou v roce 2014? 

5. Kolik z této celkové částky bylo 
vyplaceno prostřednictvím 
voucherů/poukazů? 

6. Kolik z osob, kterým byla finanční 
pomoc mimo rámec systému pomoci 
v hmotné nouzi, tvořili 

1. Město Horažďovice nemá zřízen žádný fond finanční pomoci. Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví je schopen lidem v nouzi zajistit základní pomoc ve formě 
oblečení, přikrývek, apod. Potraviny jsou distribuovány přes Oblastní charitu 
Horažďovice, která má zřízen také finanční fond pro klienty bez přístřeší – využívá se 
především k zakoupení jízdenek, např. doprava do zařízení či místa trvalého pobytu. 

2. Ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví řešil dva případy v roce 2014. 

3. Finanční pomoc byla přiznána dvěma klientům, ale klienti tuto pomoc odmítli. 

4. 0 Kč 

5. 0 Kč 

6. 0 osob  

7. Tato pomoc je v kompetenci Oblastní charity Horažďovice, Odbor sociálních věcí 
pouze spolupracuje (jedná se o zakoupení jízdenky, pracovník charity doprovází 
klienta a zakoupí mu jízdenku). 

8. Je v kompetenci Oblastní charity Horažďovice, dokument je součástí interní 
směrnice. 



samoživitelky/lé (rodiče vychovávající 
dítě/děti bez partnera)? 

7. Jaká jsou kritéria pro přiznání 
finanční pomoci mimo rámec 
systému pomoci v hmotné nouzi? 

8. Jsou tato kritéria zachycena v 
nějakém dokumentu? Pokud ano, 
uveďte prosím název dokumentu a 
ideálně i odkaz na URL adresu. 

26.03.2015 Žádost o poskytnutí informací:  

Jakým dodavatelem a za jakých 
podmínek jsou v současné době v 
objektech Města Horažďovice, IČ 
00255513, Mírové náměstí 
1,Horažďovice,poskytovány služby 
(vnitřní a venkovní úklid, správa a 
údržba nemovitostí) 

Zda využívá energeticky úsporná 
opatření a jaká  

Poskytnutí kopií smluv či objednávek, 
na základě kterých jsou činnosti 
zajišťovány  

Informace poskytnuta:  

- služby jsou vykonávány vlastními zaměstnanci  

- energeticky úsporná opatření město nevyužívá  

- není realizováno dodavatelsky  

23.03.2015 Žádost o poskytnutí informací - 
zaslání investičních plánů města na 
rok 2015 (název a popis projektu, 
rozpočet projektu, plánovaný termín 
započetí projektu, předpokládaný 
termín výběrového řízení na 
dodavatele  

  
ROK 2015 

  
AKCE 

Rozpočet/ti
s. Popis akce Soutěž Realizace 

Peškova ul. - 
kotelna 

1.600 
Rekonstrukce kotelny se 
změnou zdroje z uhlí na 
plyn 

březen 
2015 

5-7/2015 

ÚT BJ - Blatenské 
sídliště - dopojení 

500 

Zřízení ÚT v bytech 
napojením na systém 
CZT při jejich uvolnění 
nájemcem 

- 2015 

Veřejné osvětlení - 
rozšíření  

500 
Rozšíření veřejného 
osvětlení 

duben 2015 2015 

ZŠ Blatenská - 
rekonstrukce WC 

250 

Rekonstrukce sociálů v 
družině s cílem 
přepojení na gravitační 
kanalizaci  

duben 2015 7-8/2015 

Nový hřbitov - 
kolumbárium 

1000 
Rozšíření kapacity - 
vybudování nových 
kolumbárií  

duben 2015 5-6/2015 

Třebomyslice – 
vodní nádrž  

2000 
Oprava vodní nádrže vč. 
odbahnění, prodloužení 
kanalizace 

květen 2015 8-10/2015 

 

18.3.2015 Žádost o poskytnutí informací:  

- sdělení, kolik správních řízení bylo 
zahájeno správním orgánem v roce 
2014 pro podezření ze spáchání 
správního deliktu dle ustanovení § 
42b odst. 1 písm. r) zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích 

- kolik těchto řízení bylo ukončeno 
pravomocně uložením pokuty a v 
jaké výši  

- kterým konkrétním subjektům, 
včetně názvu, sídla a IČ byly pokuty 
uloženy a v jaké výši 

Informace poskytnuta:  

- v roce 2014 byla správním orgánem zahájena dvě správní řízení o správním deliktu 
dle ustanovení § 42b odst. 1 písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 

- obě dvě zahájená správní řízení o správním deliktu dle ustanovení § 42b odst. 1 
písm. r) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích byla pravomocně 
ukončena uložením pokuty správním orgánem  

- jednalo se o jeden správní delikt podnikající fyzické osoby a jeden správní delikt 
právnické osoby. V souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č.j. 
UOOU-07550/13-4 ze dne 16.09.2013 byla fyzické podnikající osobě uložena jedna 
pokuta ve výši 28.000 Kč. Právnické osobě byla uložena jedna pokuta ve výši 42.000 
Kč, a to právnického osobě DRUSO spol. s r. o., IČ 00518972, se sídlem Zborovská 
78/43, Plzeň  

10.03.2015 Žádost o poskytnutí informací – 
zaslání zápisuz jednání Rady města 
Horažďovice ze dne 23.02.2015  

Informace vyřízena osobně dne 23.03.2015 

9.1.2015 Žádost o poskytnutí informací - 
zaslání investičních plánů města na 

V současné době nelze žádosti vyhovět, protože město Horažďovice nedisponuje 
schváleným rozpočtem města na rok 2015. Předpoklad zasedání Zastupitelstva 



rok 2015 (název a popis projektu, 
rozpočet projektu, plánovaný termín 
započetí projektu, předpokládaný 
termín výběrového řízení na 
dodavatele  

města je 4.3.2014. Po schválení bude rozpočet zveřejněn na stránkách města v 
sekci „rozpočet města“, kde lze získat požadované informace. V opačném případě 
můžete po uvedeném termínu požádat o poskytnutí informací v souladu se zákonem 
o svobodném přístupu k informacím.  

7.1.2015 Žádost o poskytnutí informací - 
zaslání investičních plánů města pro 
rok 2015 (seznamu 
investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které by se měly 
uskutečnit v letech 2015 -2017, 
případně které jsou dokončovány z 
předchozích let. Uvést název a popis 
projektu, projektovou kancelář, 
finanční rozpočet projektu, plánovaný 
termín započetí, předpokládaný 
termín výběrového řízení, popř. 
výherce. 

V současné době nelze vyhovět Vaší žádosti, protože město Horažďovice 
nedisponuje schváleným rozpočtem města na rok 2015. Předpoklad zasedání 
Zastupitelstva města je 4.3.2015. Po schválení bude rozpočet zveřejněn na 
stránkách města v sekci „rozpočet města“, kde můžete získat požadované 
informace. V opačném případě můžete po uvedeném termínu požádat o poskytnutí 
informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

Seznam investičních projektů na roky 2015 – 2017 není v současné době k 
dispozici. 

Investiční projekty z roku 2014 viz. přiložená tabulka: 

Název 
projektu 

Popis 
projektu 

Proj. kancelář Rozpočet Termín 
započetí 
prací/projek
tu 

Předpokládaný 
termín/výherce  

Rekonstrukc
e a 
revitalizace 
Mírového 
náměstí v 
Horažďovicí
ch 

Rekonstrukc
e náměstí a 
přilehlých 
prostor - 
nové 
povrchy, 
vodovod, 
kanalizace, 
VO a 
mobiliář 

INVENTE s.r.o. 
České 
Budějovice 

36.603.53
8,08 Kč 
bez DPH 

1.10.2014 Silnice Klatovy 
a.s. 

Prácheňské 
marionety – 
oživlá lidová 
kultura 

Jedná se o 
rozšíření 
provozu 
muzea – 
vytvoření 
expozice 
loutek včetně 
sálu, nový 
vstupní 
prostor do 
muzea a 
přesunutí 
stávající 
expozice do 
nových 
prostor 

ŠUMAVAPLAN
, spol. s r.o., 
Praha 

7.461.078 
Kč bez 
DPH 

1.10.2014 STAFIS-KT 
s.r.o. Pačejov 

Rekonstrukc
e kotelny 
Peškova 
ulice – 
změna 
zdroje 
vytápění 

Rekonstrukc
e kotelny, 
výměna 
fosilního 
paliva za 
zemní plyn, 
propojení 
kotelny s 
bytovými 
domy 

D.I.M spol. s 
r.o. České 
Budějovice 

- Květen 
2015 

Leden 2015 

Rekonstrukc
e obecního 
areálu 
Horažďovick
á Lhota 

Rekonstrukc
e domu a 
bývalé 
prodejny na 
centrum pro 
veřejnou 
činnost v 
obci 

Ing.arch Jiří 
Kučera, 
Horažďovice 

3.427.982 
Kč bez 
DPH 

15.9. 2014 STAFIS-KT 
s.r.o. Pačejov 

 

 

5.1.2015 Žádost o poskytnutí informací na 
otázky označené č. 1-22 

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014 1 
200 ks  

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)  

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) 90% 



3. Vykazuje VO následující technické problémy? 

Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE 

Vysoké náklady na energie ANO/NE 

Častá poruchovost ANO/NE 

Špatný technický stav lamp ANO/NE 

Možnost regulace jasu ANO/NE 

Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE 

Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE 

4. Považujte stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE 

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů: žádné 

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks: 80 

6-10 let počet ks: 100 

11-20 let počet ks: 1 020 

21 a více let počet ks: 0 

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů: 0-5 let počet ks: 80 

6-10 let počet ks: 100 

11-20 let počet ks: 1 020 

21 a více let počet ks: 0 

Technická zabezpečení veřejného osvětlení 

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014 

Výbojka sodíková ks 1 100 

Výbojka indukční ks 0 

Výbojka metal halogenidová ks 100 

Zářivka ks 0 

LED ks 0 

Jiný druh ks 0 

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014 

Do 2 let zpětně 

Před 3 – 5 lety 

Před 6 – 10 lety 

Více než 11 lety 

Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám 

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE 



11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, 
rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE 

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech? 500.000 Kč v r. 2015 

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení? 

ve 100 % rozsahu 

75 – 90 % 

50 – 75 % 

25 – 50 % 

0 – 25 % 

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení 

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh: 180 

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: 2 920 

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 326 MWh 

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: 1.300.000 Kč 

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: 

Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami) Technickými 
službami  

Prostřednictvím odborné soukromé firmy 

Název firmy:  

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy  

Jiné: Jakým způsobem?  

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? 0 

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? 

Dlouhodobým smluvním vztahem 

Uveďte, prosím, název společnosti: ES Burda 

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy 

Jednotlivými objednávkami  

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? 
950.000 Kč 

22. Kolik činily investice do VO v roce 2014? 0 

 


