
Datum  Dotaz  Odpověď 

25.10.2019 Žádost o poskytnutí informace:  
1) Vychází odbor ŽP při vydávání 

koordinovaného stanoviska pro 
stavební záměry z: 

 nálezové databáze 
ochrany přírody 

 územně analytických 
podkladů  

 hodnot v území  

 limitů v území  

 vlastních průzkumů 
2) Má odbor ŽP přístup do 

Nálezové databáze ochrany 
přírody, příp. od kdy (stačí rok)? 

3) Jaký přihlašovací údaj (login) 
má odbor ŽP do této databáze? 
(heslo není požadováno)  

4) Byl přístup do Nálezové 
databáze OP přidělen odboru 
nebo fyzické osobě (např. na 
základě aktivit spjatých 
s ochranou přírody apod.?)  
  

 

1)  

 Ano 

 Ano  

 Ano  

 Ano 

 Ano  
2) Odbor ŽP má přístup do Nálezové databáze již několik let, konkrétní rok založení 

přístupu není znám.  
3) Přihlašovací údaj: Ing. Jitka Vašková 
4) Přístup do nálezové databáze OP přidělen odboru.  

 
 

25.09.2019 Žádost o poskytnutí informace:  
Doložení povolení (na základě kterého 
byla voda čerpána dříve), které 
předcházelo vydanému povolení 
k nakládání s podzemními vodami ze 
dne 10.07.2019 – č.j. MH/06228/2019, 
spis. zn. MH/02862/2019, a to  na 
základě předložené žádosti Města 
Nalžovské Hory ze dne 21.02.2019. 
Žádáme, kdy  rozhodnutí ze dne 
10.07.2019 nabylo právní moci.  

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí nemá k dispozici informaci: povolení, 
které předcházelo vydání povolení ze dne 10.07.2019, č.j. MH/06228/2019; na základě kterého 
byla voda čerpána dříve.  
 
Rozhodnutí č.j. MH/06228/2019 (povolení k nakládání s podzemními vodami) nabylo právní 
moci dne 10.07.2019. 
 
Dostupné požadované dokumenty byly poskytnuty:  

- kopie rozhodnutí ze dne 24.11.1980 
- kopie rozhodnutí ze dne 21.06.1985 
- kopie rozhodnutí ze dne 21.04.2004 

 



Dále žádáme o poskytnutí těchto 
kompletních dokumentů:  

- kolaudační rozhodnutí, které 
vydal Místní národní výbor 
Nalžovské Hory ze dne 
24.11.1980  

- rozhodnutí Okresního 
národního výboru v Klatovech, 
odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství ze 
dne 21.06.1985 

- rozhodnutí Okresního 
národního výboru v Klatovech, 
odboru vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství ze 
dne 03.04.1978 

- rozhodnutí vydané MěÚ 
Horažďovice ze dne 21.04.2004 

Doplnění ze dne 16.10.2019 – Žádost o 
poskytnutí informací: o zaslání 
rozhodnutí č.j. 2305/2004 a o zaslání 
zprávy o technickoekonomickém 
vyhodnocení stavby, popř. takového 
dokumentu, z nějž lze konstatovat 

existenci uvedeného rozhodnutí.  
 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí nemá k dispozici informaci: rozhodnutí 
Okresního národního výboru v Klatovech, odboru vodního a lesního hospodářství a 
zemědělství zn. VLHZ 238/78 ze dne 03.04.1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplnění: požadované dokumenty byly zaslány 

19.09.2019 Žádost o informaci ohledně 
aktivních správců technické 
infrastruktury na území ORP 
Horažďovice formou seznamu ve 
strojově čitelném formátu (dle 
vzoru) 

Veškeré informace ohledně správců technické infrastruktury, které má Odbor výstavby a 
územního plánování MěÚ Horažďovice k dispozici vycházejí z informací dostupných na 
webových stránkách - geoportál Plzeňského kraje (https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/). 
Geoportál spravuje Plzeňský kraj a obsahuje informace, které správci technické infrastruktury 
poskytují.  
Seznam poskytovatelů se nachází v odkazu územní plánování - Informace o technické 
infrastruktuře (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/tw/ost/gp/uap/poskytovatele/). V evidenci je 
možné vyhledat konkrétního poskytovatele, jím poskytnuté údaje o území včetně přiložené 
textové části (I., II. a III. oddíl pasportu údaje o území a další doprovodné informace. 
Rovněž Vás chceme informovat o možnosti On-line vyjadřování k existenci sítí. 
 

https://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/tw/ost/gp/uap/poskytovatele/


Plzeňský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření 
žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí 
systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v 
souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření 
správce. 
Veškeré výše uvedené informace jsou veřejně dostupné a přístupné na webovém portále 
spravovaným Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

09.09.2019 Žádost o poskytnutí informace – 
informace o celkových mzdových 
nákladech na pracovníky státní 
památkové péče spadající pod 
Městský úřad Horažďovice a to včetně 
počtu těchto pracovníků a jejich 
zařazení do platových tříd. Výše 
zmíněné informace požaduji za období 
01.012018 do 31.12.2018 

Městský úřad Horažďovice – 1 pracovník státní památkové péče 
Zařazení – 10. platová třída  
Celkové mzdové náklady 2018 – 341.785 Kč  
(Náklady nejsou přesně vypovídající z toho důvodu, že se jedná o nového začínajícího 
zaměstnance, který byl více jak 2 měsíce v pracovní neschopnosti). 

02.09.2019 Žádost o poskytnutí informace zda 
vodoprávní úřad Horažďovice eviduje 
vodní zdroje, resp. vrtané nebo kopané 
studny na pozemcích p.č. 190/3, p.č 
179/25, p.č. 17, p.č. 109/9 a p.č. 109/1, 
vše v k.ú. Krutěnice a poskytnutí 
informace, kdy a na základě čeho byly 
tyto vodní zdroje vybudovány, resp. 
povoleny (např. dodatečné povolení 
k nakládání s vodami – k odběru 
podzemních vod.). O tyto informace 
jsme žádali, obdrželi jsme odpověď 
s odkazem na centrální registr 
vodoprávní evidence. Dle sdělení 
ministerstva jsou v evidenci data od 
roku 2014, přičemž starší se překlápěla 
z předchozí evidence a v systému 
nemusí být všechna data, jsou tam 
taková, která tam v minulosti úřady 
daly. Námi požadovaná data a 
informace v evidenci nejsou, proto o ně 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad všechny jím vydaná 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska, souhlasy a ohlášení, k nimž dal 
souhlas dle vodního zákona, ukládá do informačního systému veřejné správy.  
Jelikož se jedná o poskytnutí zveřejněné informace, níže zasíláme odkaz na internetovou 
stránku, kde se informace nachází: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informace, zda máte chápat tak, že pokud rozhodnutí nejsou ve 
veřejné evidenci, neexistují a studny jsou nelegální, poskytujeme požadovanou informaci: 
Skutečnost, že rozhodnutí nejsou ve veřejné evidenci, nelze chápat tak, že neexistují a studny 
jsou nelegální. 
 
K podání dalšího požadavku:  

1) Upřesnění poskytnuté informace: 
Všechna meritorní rozhodnutí týkající se studen vydaná Městským úřadem 
Horažďovice jsou vkládána do centrálního registru vodoprávní evidence. 
Vodoprávní úřad Horažďovice je věcně a místně příslušným správním orgánem od 
01.01.2003.  Starší vodní zdroje se v registru nedají vyhledat, ale nelze tedy o nich 
tvrdit, že se jedná o nelegální stavby. Do centrálního registru vodoprávní evidence 
se informace evidují dle jednotlivých typů správních aktů, a to v rozsahu daném vyhl. 
č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné 



opakovaně žádáme. Jestliže ve vašem 
vyjádření odkazujete na veřejnou 
evidenci, máme to chápat tak, že pokud 
tam rozhodnutí nejsou, neexistují a 
studny jsou nelegální?  
 
Podání dalšího požadavku  – 
24.09.2019 
Na základě podané stížnosti žadatel 
požaduje KÚ o poskytnutí informace, 
zda na požadovaných  pozemcích v k.ú. 
Krutěnice, existují dle evidence 
vodoprávního úřadu nějaké vodní 
zdroje a zda k těmto vodním zdrojům 
v minulosti bylo vydáno jakékoliv 
rozhodnutí v té době příslušného 
orgánu, které by dokládalo legálnost 
fakticky existujících vodních zdrojů na 
těchto pozemcích. 

povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle 
vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - vzhledem k tomu, že centrální registr vodoprávní 
evidence, ve kterém vodoprávní úřad eviduje svá rozhodnutí o povolení vodních 
zdrojů, neumožňuje vyhledání rozhodnutí podle parcelních čísel pozemků, ale 
v maximálním detailu pouze z hlediska umístění dle katastrálního území, vodoprávní 
úřad tedy neeviduje vodní zdroje na pozemcích a požadovanou informaci nemůže 
poskytnout. 

21.08.2019 Žádost o poskytnutí informace, zda 
vodoprávní úřad Horažďovice eviduje 
vodní zdroje, resp. vrtané nebo kopané 
studny na pozemcích p.č. 190/3, 
p.č.1709/25, p.č. 17, p. č. 109/9 a p.č. 
109/1, vše v k.ú. Krutěnice.  
Pokud vodní zdroje eviduje, kdy a na 
základě čeho byly tyto vodní zdroje 
vybudovány, resp. povoleny (např. 
dodatečné povolení k nakládání 
s vodami – k odběru podzemních vod). 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad všechny jím vydaná 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska, souhlasy a ohlášení, k nimž dal 
souhlas dle vodního zákona, ukládá do informačního systému veřejné správy. 
Zasíláme odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 

19.08.2019 Žádost o poskytnutí informace všech 
podaných nabídek uvedených subjektů 
(Domistav CZ a.s., IČO: 27481107 a 
Domistav HK s.r.o., IČO: 26007177, 
Foersterova 897, Hradec Králové. 

Město Horažďovice neobdrželo žádné nabídky výše uvedených subjektů podané v souvislosti 
s veřejnými zakázkami. 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html


07.08.2019 Žádost o poskytnutí informace za 
období od 01.09.2017 do 31.05.2018 
s odkazem na zákon č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší, v platném znění: 

1) Kolik podnětů týkajících se 
porušování povinností 
provozovatelů stacionárního 
zdroje podle § 17 bylo podáno? 

2) V kolika případech jste si 
vyžádali informace o provozu 
stacionárního zdroje a jeho 
emisích podle § 17 odst 1 písm. 
d)? 

3) V kolika případech jste si 
vyžádali doklad o provedení 
kontroly podle § 17 odst. 1 písm. 
h)? 

4) V kolika případech bylo  
provozovateli stacionárního 
zdroje zasláno upozornění 
s poučením podle  § 17 odst. 2? 

5) V kolika případech byla 
provedena kontrola přímo 
v obydlí provozovatele 
stacionárního zdroje podle § 17 
odst. 2? 
- v kolika případech  byla 

kontrola ohlášena předem? 
V těchto případech prosím o 
poskytnutí anonymizované 
verze ohlášení kontroly 
provozovateli.  

- ve všech případech 
provedených kontrol prosím  
o poskytnutí 
anonymizované verze 
protokolu o kontrole ve 
smyslu § 9 písm. f) a § 12 

1) Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší v období 
od 01.09.2017 do 31.05.2018 neobdržel žádný podnět týkající se porušování povinností 
provozovatelů stacionárního zdroje.  

2) V předmětném období nebyly vyžádány informace o provozu stacionárního zdroje a jeho 
emisích dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.  

3) V předmětném období nebyl vyžádán doklad o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. 
h) zákona o ochraně ovzduší. 

4) V předmětném období nebylo zasláno upozornění  dle § 17 odst. 2 zákona o ochraně 
ovzduší žádnému provozovateli stacionárního zdroje.  

5) V předmětném období nebyla provedena žádná kontrola přímo v obydlí provozovatele 
stacionárního  zdroje dle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Z tohoto důvodu není 
k dispozici protokol o kontrole.  

6) V předmětném období nebyla uložená žádná pokuta a nebyl řešen žádný přestupek dle  
§ 23 zákona o ochraně ovzduší. 

 



zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole, a to jednotlivě ke 
každé provedené kontrole. 

Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši 
(jednotlivě) a na základě jakých 
skutkových podstat přestupků 
uvedených v § 23. 

30.07.2019 Žádost o poskytnutí informace: zaslání 
listinné kopie nájemní smlouvy 
sepsané dne 16.05.2003 s panem 
………. ……….., bytem …….. Jedná 
se o nájem hrobového místa č. 
………… v oddělení … na hřbitově 
v Plzeňské ulici v Horažďovicích. 

Požadovaná kopie nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa byla zalána. 

24.06.2019 Žádost o poskytnutí informace: Eviduje 
vodoprávní úřad Horažďovice v k.ú. 
Krutěnice nějaká vodní díla, resp. 
vrtané nebo kopané studny. Pokud 
ano, kdy byly tyto vodní zdroje 
vybudovány, resp. povoleny (např. 
dodatečné povolení k nakládání 
s vodami – k odběru podzemních vod). 
Pokud tyto vodní zdroje existují, 
žádáme uvést jejich seznam dle 
parcelních čísel evidence katastru 
nemovitostí k.ú. Krutěnice. 

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad všechny jím vydaná 
rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazná stanoviska, souhlasy a ohlášení, k nimž dal 
souhlas dle vodního zákona, ukládá do informačního systému veřejné správy.  
 
Jelikož se jedná o poskytnutí zveřejněné informace, níže zasíláme odkaz na internetovou 
stránku, kde se informace nachází: 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 

07.06.2019 Žádost o poskytnutí informací 
s odkazem na § 41 odst. 1 zákona o 
přestupcích, § 125f odst. 2 písm. a) 
zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, § 125f odst. 1 silničního 
zákona, § 2 odst. b) silničního zákona, 
§ 2 odst. 15 zákona o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích a 
§ 125f odst. 4 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích:  

1. Proti provozovateli vozidla, tj. vlastníkovi nebo jiné osobě, která je jako provozovatel 
zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu.   
 

2. viz odpověď č. 1. 
 

3. Nebylo doposud řešeno.  
 

4. V případě přestupků řešených MěÚ Horažďovice bylo vždy zahájeno proti provozovateli 
vozidla. 
 

5. V roce 2018 nebylo vydáno žádné rozhodnutí. 



1. V případě přestupku 
spočívajícím v překročení 
nejvyšší povolené rychlosti, 
jízdy křižovatkou v momentě, 
kdy na semaforu svítí červené 
světlo, či neoprávněného 
zastavení nebo stání, kde řidič 
není ztotožněn na místě, by Váš 
správní orgán zahájil správní 
řízení proto majiteli motorového 
vozidla (tj. osobě či subjektu, 
který je uveden ve velkém 
technickém průkazu), či proti 
provozovateli motorového 
vozidla (tj. osobě či subjektu, 
který je uveden v malém 
technickém průkazu a je 
odlišný, než majitel)? 

2. Po kom je v takovém případě 
vymáhána uložená pravomocná 
sankce, po majiteli vozidla, či po 
provozovateli vozidla?   

3. Je postup Vašeho správního 
orgánu odlišný u přestupců, 
kteří využívají možnosti zůstat 
vlastníkem motorového vozidla, 
avšak využívají „Virtuálního 
Provozovatele“, tj. subjekt, který 
využívá tzv. společného řízení, 
kdy je například za 1 000 
přestupků z Vaší obce uložena 
sankce 3.000 Kč, kdy na 
základě výše uvedené právní 
úpravy musí Váš správní orgán 
tyto zahájit v tzv. společném 
řízení, či Váš správní orgán toto 
nerozlišuje? 

 
  



4. Existuje možnost, že by řízení o 
výše uvedených přestupcích 
bylo v nějakém případě 
zahájeno proti majiteli 
motorového vozidla, či je řízení 
zahájeno vždy proti 
provozovateli motorového 
vozidla?  

Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci 
vydáno pravomocných vykonatelných 
rozhodnutí ve věci tzv. přestupků 
provozovatele popsaných výše, jaká 
byla průměrná sankce a jaký byl 
celkový příjem Vaší obce z uvedených 
rozhodnutí? 

07.06.2019 Žádost o poskytnutí informací  - 
poskytnutí veškerých protokolů o 
místních šetření, která byla provedena 
stavebním orgánem na pozemcích  
p.č. 47/3 a pč. 47/7 oba v k.ú. Otěšín, 
a to od 01.01.2018. 

S ohledem, že Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice obdržel žádost 
Odboru regionálního rozvoje KÚ Plzeňského kraje o zaslání spisového materiálu s ohledem  
na podnět k opatření proti nečinnosti týkající se provozování  …….. ………………  od 
………………… , zastoupené  ………………….. ………………, byl spisový materiál včetně 
protokolů předán krajskému úřadu. Vaši žádosti ohledně poskytnutí informací z daného spisu 
je proto nutné směřovat vůči Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice má v nynější situaci pouze protokol 
o kontrolní prohlídce ze dne 15.05.2019, který byl žadateli zaslán. 

04.06.2019 Žádost o poskytnutí informace:  zda je 
pro pozemky  p.č. 47/3 a 47/7 oba 
v k.ú. Otěšín vedeno zdejším úřadem  
správní řízení, pokud ano, tak žádá o 
sdělení spisové značky a předmětu. 
Dále žádá o poskytnutí veškerých 
územních rozhodnutí, územní 
souhlasy, stavební povolení,  pokud 
byly v období od 01.01.2018 pro výše 
uvedené pozemky vydány. 

Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice není na pozemcích p.č. 47/3 a 
47/7 v k.ú. Otěšín – obec Nalžovské Hory vedeno žádné řízení.  

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice v období od 01.01.2018 na 
pozemcích p.č. 47/3 a p.č. 47/7 v k. ú. Otěšín – obec Nalžovské Hory nevydal žádné územní 
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení. 

04.04.2019 Žádost o poskytnutí informací: kolik 
domovních čističek odpadních vod Váš 
úřad povolil v roce 2018 a kolik 
z těchto čističek odpadních vod bylo 

Žadateli byl zaslán odkaz na požadované informace, které jsou dostupné pro veřejnost na 
webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR 
 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 



realizováno ohláškou a kolik 
vodoprávním řízením. 

01.04.2019 Žádost o poskytnutí informací 
z usnesení 9. rady města konané dne 
11.03.2019 – bod 2 v záležitosti akce 
„Domov pro seniory – změna 1“ 
v rozsahu:  

1. Poskytnutých podkladů pro 
jednání Rady, včetně 
zdůvodnění pro její rozhodnutí.  

2. Zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na 
výběr zhotovitele projektové 
dokumentace, zadávané dle § 
31 –výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  

3. Jméno a identifikaci vyzvaného 
uchazeče.  

4. Složení hodnotící komise.  
5. Popis a obsah změny č. 1 – 

Domov pro seniory 
Horažďovice.  

6. Návrh smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem.  

 

Požadované informace byly poskytnuty:  
 
Z důvodu rozsahu požadovaných informací do podkladů lze nahlédnout v sekretariátu MěÚ. 

 

29.03.2019 Žádost o poskytnutí informace, zda 
zdejší úřad poskytl vyjádření, 
stanovisko či jinou písemnost ve vztahu 
ke Střelnici (v k.ú. Otěšín) od 
01.06.2018. Pokud ano, tak žadatel 
žádá o poskytnutí kopie takové 
písemnosti. 
 

Požadované informace byly poskytnuty:  
Výzva ke zjednání nápravy č.j. MH/09107/2018 ze dne 27.06.2018 
Sdělení č.j. MH/09263/2018 ze dne 28.06.2018 
Žádost č.j. MH/09337/2018 ze dne 29.06.2018 
Sdělení č.j. MH/11977/2018 ze dne 24.08.2018 
Žádost č.j. MH/04453/2019 ze dne 27.03.2019 

Z důvodu rozsahu požadovaných informací do podkladů lze nahlédnout v sekretariátu MěÚ. 

27.03.2019 Žádost o poskytnutí informací týkající 
se výskytu a lovu zvěře jelena siky na 

 

ORP: Horažďovice 



územní působnosti vašeho ORP. 
Konkrétně se jedná o  sčítané stavy a 
odlov (včetně úhynu) v letech 2011-
2017 v členění dle pohlaví, resp. 
kategorie (samice, samec, mládě) vždy 
k 31.03. daného kalendářního roku – 
viz přiložená tabulka k vyplnění.  

  Sčítaný stav Odlov + úhyn 

Údaj k 
datu jelen laň kolouch Celkem jelen laň kolouch Celkem 

31.03.2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.03.2012 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.03.2013 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.03.2014 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.03.2015 0 0 0 0 2 0 0 2 

31.03.2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

31.03.2017 0 0 0 0 2 1 0 3 
 

07.03.2019 Žádost o poskytnutí informací: Seznam 
uživatelů honiteb v působnosti Vašeho 
úřadu včetně kontaktů (e-mail nebo 
telefonní číslo).  

1) Seznam uživatelů honiteb v ORP Horažďovice (kontaktní údaje na jednotlivé spolky jsou 
veřejně přístupné na www.justice.cz ) 

    

  honitba uživatel honitby IČ 

1 Břežany Myslivecký spolek Slavník Břežany, z.s. 66342376 

2 Horažďovice Myslivecký spolek prácheň Horažďovice 61784915 

3 Hradešice Myslivecký spolek Hradešice 48352578 

4 Chanovice Myslivecký spolek Chanovice 05391571 

5 Komušín LOV - 7 CZ s.r.o. 05295556 

6 Krutěnice JUDr. Josef Šťastný 05021954 

7 Kvášňovice Myslivecký spolek Kvášňovice 48352501 

8 Malý Bor Myslivecký spolek KORBEL Malý Bor 66342350 

9 Milčice Honební společenstvo Milčice 71010874 

10 Miřenice Myslivecký spolek Miřenice-Letovy 72034726 

11 Myslív Myslivecký spolek Myslív z.s. 26614634 

12 
Nalžovské 
Hory Myslivecký spolek Orel Nalžovské Hory 75079691 

13 Pačejov MS Pačejov 71180869 

14 Svéradice Myslivecký spolek Svéradice 48352756 

15 Třebomyslice Myslivecký spolek "Myť" Třebomyslice 47730811 

16 Velenovy Myslivecký spolek Velenovy z.s. 48351849 

17 Velký Bor Myslivecký spolek Velký Bor 70934703 

18 Velké Hydčice 
Myslivecký spolek "Prácheň" Velké 
Hydčice 48352055 

19 Veřechov Myslivecký spolek Veřechov, z.s.  02501414 

http://www.justice.cz/


20 Žďár Myslivecký spolek Chobot - Žďár 01344510 

 
2) Nebyly poskytnuty informace o osobních údajích, tzv. e-mail nebo telefonní číslo 

(vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti) 
 

20.02.2019 Žádost o poskytnutí informací:  

 Vydával Váš správní úřad, ať již 
k žádosti provozovatele 
střelnice, či k žádosti Policie 
České republiky, a to pro účely 
správního řízení o povolení 
provozování střelnice, 
provozovatel ARIAMED s.r.o., 
IČ: 26402971, se sídlem Kolinec 
č.p. 223, PSČ: 34112, jakékoliv 
stanovisko? 
                                                                                                                                               

Pokud bylo Vaším úřadem ve shora 
uvedené právní věci vydáno 
stanovisko, pak žádáme sdělení, na 
základě jakého zákonného ustanovení 
byl Váš správní úřad k jeho vydání 
věcně a místně příslušen, tedy na 
základě jakého zákonného ustanovení 
odvozoval Váš správní úřad oprávnění 
k jeho vydání? 

  
1) MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a ÚP nevydal žádné stanovisko 

 
2) MěÚ Horažďovice, odbor výstavby a ÚP nevydal žádné stanovisko 

 

 

 

 
 

04.02.2019 Žádost o poskytnutí informací:  
1) Existuje metodický pokyn pro 

projednávání přestupků 
spočívajících v umístění 
reklamního sdělení, případně 
slevového kuponu, na kliku 
vstupních dveří nemovitosti, 
případně kliku dveří 
„předzahrádky“? 

2) Po kom je v takovém případě, 
dle příslušného metodického 

1) Neexistuje  
2) Nerelevantní 
3) Nerelevantní  

V souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, není zdejší správní orgán věcně 
ani místně příslušný k projednání případných přestupků dle předmětného zákona. Orgány 
příslušné k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona jsou taxativně vymezeny v 
ustanovení § 7 uvedeného zákona 



pokynu, vymáhána uložená 
sankce, respektive kdo je za toto 
jednání odpovědný? Reklamní 
agentura, která je na „visačce na 
kliku“ vyznačena, nebo subjekt, 
který na této „visačce na kliku“ 
inzeruje vlastní produkt či  
službu? 

3) Pokud by v obvodu, který spadá 
pod Váš správní orgán takováto 
inzerce byla poskytována, 
respektive pokud by reklamní 
agentura umístila „visačku na 
kliku“, na které by byla inzerce 
na jeden či více subjektů třetích 
stran, zahájil by Váš správní 
orgán správní řízení pro 
porušení některého ze 
závazných právních předpisů, či 
nikoli? 

Podle jakého závazného právního 
předpisu a právní kvalifikace by Váš 
správní orgán shora uvedenou inzerci 
posuzoval, případně zda vůbec Váš 
správní orgán ve shora uvedeném 
jednání spatřuje znaky správního 
deliktu či přestupku 

01.02.2019 Žádost o poskytnutí informace: kolik 
bylo Vaším úřadem v době od 
01.01.2014 do 31.12.2018 zahájeno 
vyvlastňovacích řízení a kolik bylo 
vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na 
základě následujících vyvlastňovacích 
titulů:  

1) Vyvlastnění nemovité kulturní 
památky (dle ustanovení § 15 
odst. 3 památkového zákona) 

1) Nebylo žádné vyvlastnění 
2) Nebylo žádné vyvlastnění 
3) Nebylo žádné vyvlastnění 
4) Nebylo žádné vyvlastnění 
5) Nebylo žádné vyvlastnění 
6) Nebylo žádné vyvlastnění 

 



včetně vyvlastnění nemovité 
věci nacházející se 
v ochranném pásmu nemovité 
kulturní památky (dle 
ustanovení § 17 odst. 2 
památkového zákona) 

2) Vyvlastnění za účelem 
využívání nebo ochrany 
přírodního léčivého zdroje a 
zdroje přírodních minerálních 
vod (dle ustanovení § 33 odst. 2 
písm. b lázeňského zákona) 

3) Vyvlastnění za účelem realizace 
veřejně prospěšných staveb pro 
ochranu před povodněmi, 
veřejně prospěšných opatření 
spočívajících ve snižování 
ohrožení území povodněmi 
nebo zvyšování retenčních 
schopností území (dle 
ustanovení § 55 a vodního 
zákona, případně dle 
ustanovení § 170 odst. 1 písm. 
a, b stavebního zákona) 

4) Vyvlastnění za účelem výstavby 
čistírny odpadních vod (dle 
ustanovení § 170 odst. 1 písm. 
a stavebního zákona) 

5) Vyvlastnění za účelem realizace 
veřejně prospěšných opatření 
spočívajících ve zřizování 
územních systémů ekologické 
stability (dle ustanovení § 170 
odst. 1 písm. b stavebního 
zákona) 

Vyvlastnění za účelem asanace území 
(dle ustanovení § 170 odst. 1 písm. d 
stavebního zákona) 



16.01.2019 Žádost o poskytnutí informací:  

 Informaci, zda byla v období od 
01.10.2018 podána jakoukoliv 
osobou žádost o vydání 
územního rozhodnutí (tj. včetně 
rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení či o změně využití 
území a rovněž také včetně 
územních souhlasů) pro střelnici 
nebo pro obdobné sportovní 
využití, při kterém jsou 
využívány zbraně na pozemcích 
v k. ú. Otěšín, Miřenice, Ustaleč 
a Krutěnice 

 Pokud byla podána žádost dle 
předchozího bodu, tak žádám 
poskytnutí kopie žádosti, 
informaci, jak bylo s žádostí 
naloženo, pod kterou spisovou 
značkou řízení vedeno a 
případně též kopii rozhodnutí o 
této žádosti. Pokud byl žadatel 
vyzván k doplnění žádosti, tak 
žádám o poskytnutí kopie této 
písemnosti 

Pokud byly vydány územní rozhodnutí, 
územní souhlasy, stavební povolení 
dle předchozího bodu, žádám o 
poskytnutí jejich kopie 

3) Předmětná žádost nebyla podána 
4) Předmětná žádost nebyla podána 
5) Územní rozhodnutí, územní souhlas ani stavební povolení nebylo vydáno 

 

08.01.2019 Žádost o poskytnutí informací:  

 zaslání investičních plánů 
města na rok 2019, resp. 
seznam investičních/stavebních 
projektů, které plánujete 
uskutečnit v letech 2019-2022. 
Případně jsou dokončovány 
z předchozích let a budou 

V současné době nelze vyhovět žádosti, protože město nedisponuje schváleným rozpočtem 
na rok 2019. Předpoklad schvalování rozpočtu je 25.02.2019. Po schválení bude rozpočet 
zveřejněn na stránkách města v sekci „rozpočet města“, kde lze získat požadované 
informace. 



financovány z rozpočtu města 
nebo z dotačních titulů či za 
jejich podpory. 

Zaslání rozpočtu na rok 2019, pokud 
obsahuje podrobné informace k daným 
akcím 

03.01.2019 Žádost o poskytnutí informací:  

1) Informaci, zda Váš správní 
orgán v minulosti využil služeb 
moderování, pořádání kulturní 
akce, vystupování jako zpěvák, 
vystupování jako klaun či další 
role osoby (moderátora) Petra 
Vojnara. 

2) Informaci, zda Váš správní 
orgán v minulosti plánoval či 
uvažoval o využití služeb 
moderování, pořádání kulturní 
akce, vystupování jako zpěvák, 
vystupování jako klaun či další 
role osoby (moderátora) Petra 
Vojnara.  

3) Informaci, zda Váš správní 
orgán disponuje jakoukoli 
smlouvou o dílo či jinou 
písemností s Petrem Vojnarem 
ve výše uvedené věci. 

4) Informaci o počtu obyvatel Vaší 
obce k 31.12.2018.  
 

1) Služeb Petra Vojnara nebylo využito. 
2) O využití služeb Petra Vojnara nebylo uvažováno. 
3) Ve výše uvedené věci není uzavřena žádná smlouva či jiná písemnost. 
4) K 31.12.2018 má obec Horažďovice 5.296 obyvatel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


