
Datum  Dotaz  Odpověď 

11.12.2017 Žádost o poskytnutí informací, které se 
týkají správních řízení v letech 2015-
2017 (ke dni 27.11.2017) podle ust. § 39 
odst. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči za porušení cit. 
zákona ve vztahu k archeologickým 
nálezům, tzn.:  
1. Všechna rozhodnutí/usnesení 

vydané v letech 2015-2017 (ke dni 
27.11.2017) o přestupkách podle  § 
39 odst. 1 písm. f) zákona č. 20/1987 
Sb. (jako je udělení pokuty, 
zastavení řízení).  

2. Informace o počtu odložených věcí o 
přestupcích podle § 39 odst. 1 písm. 
f) zákona č. 20/1987 Sb. v letech 
2015 až 2017 (ke dni 27.11.2017) 

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, školství a kultury nevedl  v letech 2015-2017 
žádné přestupkové řízení za porušení ust. § 39 odst. 1 písm. f) zák. č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k archeologickým nálezům.  

16.11.2017 Žádost o poskytnutí informace:  
1. Jakým způsobem 

zajišťujete/hodláte zajistit 
soulad zpracování osobních 
údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů? 

2. Zadali jste nebo plánujete zadat 
v rámci zadávacího řízení 
veřejnou zakázku na právní 
služby (advokátních kanceláří) 
v souvislosti s implementací 
Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů?  

3. Kolik příspěvkových organizací 
zřizujete?  

4. Jako obec s rozšířenou 
působností implementujete  
nebo plánujete implementovat 
Obecné nařízení o ochraně 

 
1. Situaci analyzujeme vlastními silami a po vyhodnocení zvolíme další postup  
2. Zakázku na právní služby zadat neplánujeme  
3. Zřizujeme 4 příspěvkové organizace  
4. Neplánujeme implementovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů pro obce ORP 

 



osobních údajů i pro 
obce/společně s obcemi ve 
vašem správním obvodu?   

 

16.08.2017 Žádost o poskytnutí informace: 
1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, 

špačky, kormorány, či jinými 
škodlivými ptáky?  

2. Bráníte se nějak proti škodlivým 
ptákům? Pokud ano, pak – jak? 

3. Setkali jste se někdy s plašiči 
škodlivých ptáků značky „ Birdgard“? 

4. Poskytuje vaše obec dotace na 
obranu proti škodlivým ptákům 
majitelům památek či zemědělcům? 

5. Poskytuje vaše obec někomu 
náhrady škod způsobené ptáky? 

 
1. Ne 
2. Ne 
3. Ne  
4. Ne 
5. Ne 

 

 

 

8.8.2017 Žádost o poskytnutí informací o 
doručení veškerých rozhodnutí, 
stanovisek a souvisejících listin, které 
odbor ŽP event. odvolací orgán – 
v reakci na Vaše rozhodnutí nebo 
stanovisko, vydal ve věci řízení týkající 
se vrtané trubní studny, provozního 
objektu pro chov včel a provozního 
objektu pro chov včel a čmeláka 
zemního žadatelů 

Požadované dokumenty byly poskytnuty 

28.7.2017 Žádost o poskytnutí informace za 
období od 1.1.2017 dodnes 

5. Kolik podnětů k provedení 
kontroly podle § 17 odst.  2 
OchOvzd u Vás, jako příslušné 
obce s rozšířenou působností, 
bylo podáno  

6. V kolika případech bylo 
provozovateli  stacionárního 
zdroje zasláno upozornění 

5. Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší v období 
od 1.1.2017 doposud neobdržel žádný podnět k provedení kontroly dle § 17 odst. 2 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

6. V období od 1.1.2017 doposud nebylo žádnému provozovateli zasláno upozornění 
s poučením dle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 

7. V období od 1.1.2017 doposud zatím nebyla provedená žádná kontrola přímo v obydlí 
provozovatele 

8. Nebyla uložená žádná pokuta dle § 23 zákona o ochraně ovzduší 
9. Vzhledem k tomu, že kontrola nebyla provedena, nepopisuji postup průběhu kontroly 



s poučením podle § 17 odst. 2 
OchOvzd?  

7. V kolika případech byla 
provedena kontrola přímo 
v obydlí provozovatele 
stacionárního zdroje podle § 17 
odst. 2 OchOvzd? 

8. Kolik bylo uloženo pokut, v jaké 
výši (jednotlivě) a na základě 
jakých skutkových podstat 
přestupků uvedených v §  23 
OchOvzd na základě 
provedených  kontrol podle § 17 
odst. 2 OchOvz?  

9. Jakým způsobem reálně 
probíhají kontroly přímo 
v domácnostech prováděné na 
základě § 17 odst. 2 OchOvzd? 

10. Kolikrát orgán ochrany ovzduší 
využil možnosti vyžádat si od 
provozovatele stacionárního 
zdroje informace o jeho provozu 
podle § 17 odst. 1 písm. d) 
OchOvzd? 
 

10. Správní orgán doposud této možnosti nevyužil (nevznikla situace, která by si to přímo 
vyžádala) 

7.7.2017 Žádost o poskytnutí informace: 
6. Zda je Vaše  obec na základě 

jakéhokoli smluvního ujednání či ve 
vazbě na současně nastavené 
smluvní vztahy a závazky povinna 
informovat stávající autorizovanou 
obalovou společnost EKO-KOM, 
a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by 
hodlala 
a. deklarovat zájem o spolupráci 

s REMA AOS, a.s. při 
zajišťování sdruženého plnění 

1. Město má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
s autorizovanou obalovou společností EKOKOM. Smlouva je uzavřena v roce 2014 a se 
společností EKOKOM dlouhodobě spolupracuje. 

         Městu ze smlouvy 
1. nevzniká informační povinnost deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS 
2. nevzniká informační povinnost o případném přistoupení k jednáním o spolupráci 

s REMA AOS 
3. v případě uzavření smlouvy s třetí osobou v souvislosti s vykazováním množství 

vybraných obalových odpadů jistá informační povinnost vzniká, neboť ze smlouvy 
vzniká povinnost dodatkem uspořádat další spolupráci 

 



povinností zpětného odběru  a 
využití odpadů z obalů 

b. přistoupit k jednání o spolupráci  
s REMA AOS, a.s. při 
zajišťování sdruženého plnění 
povinností zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů 

c. uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí či jiný typ smlouvy nebo 
vydat potvrzení o spolupráci a 
zajištění zřízení sběrných míst 
ve Vaší obci 

7. Zda existuje jakékoli smluvní 
ujednání či jiný závazek obce nebo 
jakákoli okolnost na straně obce, 
které by představovaly překážku 
nebo okolnost jakkoliv bránící či 
komplikující  
a. deklarování zájmu o spolupráci 

s REMA AOS a.s. při zajišťování 
sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů  

b. jednání o spolupráci s REMA 
AOS a.s. při zajišťování 
sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů 

c. uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí či jiný typ smlouvy nebo 
vydání potvrzení o spolupráci a 
zajištění zřízení sběrných míst 
ve Vaší obci 

2. Není nám známo smluvní ujednání či jiný závazek nebo okolnost, které by měly vyplývat 
z uzavřené smlouvy, a které by bránily či komplikovaly 
a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. 
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. 
c. případné uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu (včetně smlouvy o smlouvě 
budoucí) 

23.05.2017 Žádost o poskytnutí informace – 
seznamu právnických osob, které 
splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 
1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o 

Těmito osobami jsou příspěvkové organizace zřízené městem Horažďovice:  

4. ZŠ Komenského, Komenského 211, 341 01  Horažďovice, IČO 75005271 
5. Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, IČO 75005557 



zvláštních  podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v nichž má město 
samostatně nebo s jiným územním 
samosprávným celkem většinovou 
majetkovou účast, a to i 
prostřednictvím jiné právnické osoby 

6. Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková organizace, Blatenská 310, IČO 
71294929 

7. Křesťanská mateřská škola, Jiřího z Poděbrad 724, 341 01  Horažďovice, IČO 75005565 
8. Mateřská škola Loretská ulice 935, 341 01  Horažďovice, IČO 75005280 

24.02.2017 Žádost o informaci – 

 vedete jakoukoliv evidenci tzv. 
šikanózních žádostí o 
informace?  (např. nadměrný 
počet žádostí žadatele, které 
spolu obsahově nesouvisejí či 
neúčelné lpění na formalitách) 

 pokud ano, kolik takovýchto 
žádostí evidujete? (např. ročně 
v porovnání s ostatními 
žádostmi), případně, zda se 
setkáváte s dalšími či jinými 
případy, které podle Vás lze 
označit za záměrně šikanózní  
výkon práva na informace 

 počet vyřízených žádostí o 
informace v letech 2015-2016 

 nad rámec žádosti o informace 
by mne zajímalo, nakolik 
považujete povinnost 
poskytovat informace za 
omezující ve výkonu běžné 
agendy 

 

 Městský úřad Horažďovice nevede agendu šikanózních žádostí o informace   

 Městský úřad Horažďovice neeviduje takovéto žádosti 

 Městský úřad Horažďovice vyřídil v roce 2015 celkem 19 písemných žádostí o informace, 
Městský úřad Horažďovice vyřídil v roce 2016 celkem 18 písemných žádostí o informace 

 Poskytování informací je omezující ve výkonu běžné agendy, zejména pokud se jedná o 
rozsáhlejší vyhledávání (většinou se jedná o informace ke studijním a obchodním 
účelům) 

17.02.2017 Žádost o informaci  - zaslání  
investičních plánů města pro rok 2017, 
resp. seznam stavebních projektů, které 
jsou plánovány městem na rok 2017 a 
budou financovány z rozpočtu města 

V současné době město nedisponuje schváleným rozpočtem města na rok 2017. Zasedání 
Zastupitelstva města Horažďovice se uskuteční dne 27.02.2017 a 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.  



  

16.01.2017 Žádost o informaci – kolik bylo na ORP 
vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné 
vyjmutí ze ZPF v letech 2014, 2015, 
2016 

Počet vyjmutí ze ZPF za ORP za rok 2014 – trvalé 26/dočasné 0 
Počet vyjmutí ze ZPF za ORP za rok 2015 – trvalé 25/dočasné 0 
Počet vyjmutí ze ZPF za ORP za rok 2016 – trvalé 26/dočasné 0 
  

 


