
Datum  Dotaz  Odpověď 

05.12.2016 Žádost o informaci – zaslání 
veškerých stanovisek  ve věci 
žádosti   ………… týkající se 
záměru umístění vrtané trubní 
studny na pozemku  …….. v k.ú.  
………… 

Požadovaná stanoviska byla poskytnuta 

01.12.2016 Žádost o informaci který/é subjekty 
podaly návrh na provedení 
vodoprávního  dozoru vedeném 
pod č. j.   ………, sp. zn. …….. 
 
15.12.2016 podána opakovaná 
žádost    ….. ( se zakrytím údajů 
podatele, aby byla vyloučena 
možnost zjištění totožnosti). 

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace (z důvodu z jištění  totožnosti osoby § 22 kontrolního řádu). 
 
Na základě nové žádosti byla kopie podnětu se zakrytím údajů podatele poskytnuta 

07.11.2016 Žádost o informaci – zaslání kopie 
protokolu o ústním jednání, příp. 
protokolů o ústních jednáních a 
části spisu, která je tvořena  
podklady předanými policisty 

Kopie byly v požadovaném rozsahu poskytnuty  
 

18.10.2016 Žádost o informaci:  
Seznam všech aktivních  
bankovních účtů, kde je územní 
samosprávný celek majitel účtu  
Darovací smlouvu (naskenovanou) 
uzavřenou dle zákona č. 89/2012 
Sb., kde je územně samosprávný 
celek dárce, jedná se o  smlouvu, 
která byla uzavřena jako poslední 

Seznam všem aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů 

 

název účtu předčíslí účet 
kód 

banky 

ZBÚ   821898399 0800 

Výdajový účet 27 821898399 0800 

Příjmový účet 19 821898399 0800 

Fond rozvoje bydlení 981224 821898399 0800 

Sociální fond 107 821898399 0800 

Fond městského muzea 9208 821898399 0800 

Depozitní účet 182 821898399 0800 

ZBÚ - správa majetku   821173339 0800 

ZBÚ -  ČNB Dotace ÚSC 94 5315351 0710 

 



Město Horažďovice jako dárce uzavřelo darovací smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb. se spolkem 
Rozvoj Plzeň, z.s. – naskenovaná smlouva byla poskytnuta 

13.10.2016 Žádost o informaci týkající se 
přestupku vedeném pod sp. zn.  
…………….: 
List č. 45 až 47 – vzdání se práva 
účasti na ústním jednání při 
prováděných svědeckých výpovědí  
List č. 48 – protokol o ústním 
jednání ze dne 05.10.2016 
List č. 49 až 51 – protokol o 
výpovědi svědka  …. ze dne 
05.10.2016 
List č. 52 až 54 – protokol o 
výpovědi svědka ….ze dne 
05.10.2016 
List č. 55 – výpis z registru obyvatel 
(06.10.2016) 
List č. 56 – výzva před vydáním 
rozhodnutí (06.10.2016) 
List č. 57 – usnesení o určení lhůty 
(06.10.2016) 

 

Kopie uvedených listin ze spisové dokumentace byly v požadovaném rozsahu poskytnuty  

 

10.10.2016 Žádost o informaci: 
1. Kolik v současné době platných 

veřejnoprávních smluv, jejichž 
předmětem je výkon přenesené 
působnosti podle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích ve 
znění pozdějších předpisů, kdy 
vaše obec vede za jinou obec 
přestupkové řízení, vaše obec 
uzavřela? 

2. Výčet obcí, s nimiž má vaše 
obec výše zmíněnou smlouvu 
uzavřenou ? 

3. Kdo ve vaší obci projednává 
přestupky ? 

1. Město  Horažďovice uzavřelo  celkem 19 veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je výkon 
přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990/ Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Město Horažďovice uzavřelo veřejnoprávní smlouvy, jejich předmětem  je výkon působnosti dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi: Velký Bor, Velké 
Hydčice, Tužice, Slatina, Pačejov, Olšany, Nehodiv, Nalžovské Hory, Myslív, Maňovice, Malý 
Bor, Kvášňovice, Chanovice, Hradešice, Hejná, Břežany, Svéradice, Kejnice a Kovčín  

3. Město Horažďovice nemá zřízenou Komisi k projednávání přestupků, přestupky projednává 
obecní úřad 

05.10.2016 Žádost o informaci, zda v případě, 
že byla v katastru a působnosti 
obce umístěna do r. 2010 (včetně) 
solární elektrárna s instalovaným 

Do roku 2010 byly  na územní ORP Horažďovice v obci Myslív v souladu s územním plánem obce 
povoleny 2 fotovoltaické elektrárny odpovídajícího výkonu 



výkonem od 2 MW, byl v územním 
řízení (stavebním povolení) této 
solární  elektrárny uplatněn § 18 
odst. 5 stavebního zákona 

19.08.2016 Žádost o informaci týkající se 
řízení pod sp. zn.  
MH/…../…./…….  – listiny o které 
byl spis doplněn po 07.03.2016 
týkající se dokazování a soupis 
správního spisu ve smyslu § 17 
odst. 1 správního řádu 

Spisová dokumentace ve věci sp. zn. MH/…../…./…….  nebyla po 07.03.2016 doplněna o žádné 
listiny týkající se dokazování. Soupis správního spisu ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 správního 
řádu byl poskytnut 

16.8.2016 Žádost o informaci – o sdělení, 
zda od r. 2003 bylo ……… …… 
vydáno  závazné stanovisko nebo 
rozhodnutí ke krajinnému rázu 
podle zák.č. 114/1992 Sb. 

Požadované stanovisko včetně navazujících řízení nadřízených orgánů bylo zasláno 

14.07.2016 Žádost o informaci – zda došlo ve 
městě k narušování veřejného 
pořádku v souvislosti s provozem 
loterií a jiných podobných her 
doložitelných protokoly policie za 
období let 2010 - 2015 

Město Horažďovice tyto informace nezjišťuje, údaje by mohla mít k dispozici Policie ČR. 

26.04.2016 Žádost o informaci ohledně 
veřejných zakázek na stavební 
práce „Kulturní dům Horažďovice – 
zateplení objektu, výměna oken a 
dveří“: jakým způsobem byla 
stanovena předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky, zda byla 
požadována jistota dle § 67 zák. 
137/2006 Sb.  

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s názvem „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, 
výměna oken a dveří byla stanovena ke dni vyhlášení veřejné zakázky na základě kontrolního 
rozpočtu projektanta, zpracovávajícího projektovou dokumentaci akce, zpracovaného na základě 
aktuálního ceníku cenové soustavy ÚRS. Jistota dle § 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, nebyla zadavatelem požadována.  

15.04.2016 Žádost o informaci – poskytnutí 
informace o softwaru, který MěÚ 
Horažďovice používá pro vedení 
spisové služby a o firmu, která jej 
poskytuje  

Pro vedení spisové služby je používána spisová služba Geovap a poskytuje je Geovap s.r.o., 
Pardubice  

13.04.2016 Žádost o informaci – zaslání kopie 
protokolu o ústním jednání, 
úředního záznamu policisty a 
obsahu spisu  

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti – neboť podání bylo posouzeno jako žádost o poskytnutí 
kopie spisové dokumentace vedené správním orgánem  ve smyslu ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.  



13.04.2016 Žádost o informaci – počet 
vydaných loveckých lístků cizincům 
za jednotlivé roky od zřízení 
působnosti orgánu (jakým 
národnostem a na jak dlouho byly 
lístky vydány)  

Lovecké lístky pro cizince se v ORP Horažďovice vydávaly od roku 2003  a poslední lovecký lístek 
pro cizince byl vystaven v roce 2006. Od té doby nebyla na MěÚ Horažďovice podána žádost o 
vydání lístku pro cizince. 
 
Vydané lovecké lístky pro cizince na ORP Horažďovice 

      

 rok 
vydání 

počet národnost     

   SRN FR    

 2003 7 6 1     

 2004 9 5 4     

 2005 3 3      

 2006 6 6   

      

 s platností  ks   

 na dobu neurčitou 1   

 1 rok  5   

 30 dní  6   

 5 dní  13   
 

21.03.2016 Žádost o poskytnutí informací  - 
kopie dokumentu xy ze spisu při 
vodoprávním řízení  

Zaslána odpověď  - požadovaný dokument MěÚ nemá k dispozici, proto jej nemůže poskytnout  

21.03.2016 Žádost o poskytnutí informací – 
v jaké podobě a jak dlouho 
uchovává úřad datové zprávy, 
které byly odeslány prostřednictvím 
datové schránky fyzickým a 
právnickým osobám 
   

Datové zprávy jsou odesílány prostřednictvím spisové služby a jsou uchovávány trvale ve formátu 
zfo 

05.02.2016 Žádost o poskytnutí informací – 
zaslání investičních plánů města 
pro r. 2016  

 V současné době nelze investiční plán poskytnout, město Horažďovice zatím nemá schválený 
rozpočet  na rok 2016. Po schválení rozpočtu /předpoklad zasedání ZM 02.03.2016/ bude zveřejněn 
na stránkách města v sekci „rozpočet města“, kde budou požadované informace k dispozici 
 

 

 


