
Datum  Dotaz  Odpověď 

19.12.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
1) Seznam převodů obecního 
majetku v roce 2020 [minimálně 
prosím o poskytnutí těchto 
informací: předmět převodu 
(např. auto značky Škoda, RZ 
XXX), druh převodu (prodej, 
darování, směna, pronájem, 
výpůjčka), doba trvání převodu, 
cena převodu, identita druhé 
smluvní strany]. 
2) Byly informace o záměru 
provést tyto převody obecního 
majetku v roce 2020 předem 
zveřejněny na internetové i 
normální úřední desce obce? 
Pokud ano, prosím o poskytnutí 
důkazu o tomto zveřejnění. Dále 
prosím o poskytnutí URL adresy, 
pokud je tento záměr nadále 
zveřejněn online na internetové 
úřední desce. 
3) Rozhodlo o těchto záměrech 
převodu obecního majetku v 
roce 2020 zastupitelstvo nebo 
rada obce? Pokud ano, prosím o 
poskytnutí takových usnesení. 
4) Jak byla stanovena tržní cena 
převodů obecního majetku v 
roce 2020? Poskytněte mi 
prosím informace o konkrétním 
podkladu o stanovení tržní ceny 
každého jednoho převodu 
obecního majetku v roce 2020. 

ad1)  
a) žádný movitý majetek převáděn nebyl 
b) u nemovitého majetku odkazuji na www stránky města Horažďovice, kde jsou všechny 
majetkové transakce, které jsou předmětem dotazu, konkrétně: 
  - pronájem a výpůjčka: https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/rada.asp 
  - prodej a směna:  https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/usneseni.asp 
 
ad2) 
všechny záměry byly zveřejněny dle platné legislativy, zasílám odkaz, kde je vše dohledatelné: 
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/urednideska.asp 
 
ad3) 
platí stejné odkazy jako v bodě ad1) 
 
ad4) 
a) při prodeji pozemků pro bytovou výstavbu, pozemků větších rozměrů a prodeji bytů nebo domů 
v majetku města se zpracovává znalecký posudek dle zákona č. 151/1997 Sb. 
b) u malých zbytkových zaplocených pozemků je cena stanovena: 
   aa) v Horažďovicích 250Kč/m2 + náklady s prodejem související 
  bb) v přidružených obcích 150Kč/m2 + náklady s prodejem související 

 

https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/rada.asp
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/usneseni.asp
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/urednideska.asp


11.11.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
žádost o informaci o platech 
uvedených osob včetně odměn, 
příplatků a bonusů za rok 2019 a 
o výši jejich aktuálního platu 
v roce 2020.  

 Odbor životního 
prostředí: 

2 zaměstnanci (…, …..)  

 Městská policie: 
2 zaměstnanci (……., ………)  

 Starosta 

 Místostarostka  

 

Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace u osob (2 
zaměstnanci Odboru životního prostředí a 2 zaměstnanci Městské policie) – jedná se o ochranu 
osobních údajů u jednotlivých konkrétních osob.  
 
U osob veřejně činných (starosta, místostarostka) byla informace poskytnuta – výše odměny je 
odvoditelná ze zákona o obcích a příslušného prováděcího nařízení vlády.  
 
Z důvodu rozsahu lze do podkladů nahlédnout v sekretariátu MěÚ. 

28.07.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
dělení pozemků – o jaké nově 
vytvořené pozemky se jedná, 
jaká je jejich rozloha a zda byl 
poskytnut souhlas s jejich 
oddělením 

Geometrický plán č. 187-52/2019 řeší dělení pozemku p.č. 66/2 o celkové výměře 255 m2 (ostatní 
plocha, využití pozemku – zeleň) na dva nové pozemky a to, pozemek p.č. 66/2 o nové výměře 213 
m2 (ostatní plocha, využití pozemku – zeleň) a pozemek p.č. 66/5 o výměře 42 m2 (ostatní plocha, 
využití pozemku – jiná plocha), vše katastrální území …….. , obec …… 
Dne 15.07.2020 bylo stavebním úřadem vydáno kladné Sdělení – souhlas s geometrickým 
plánem (č. 187-52/2019). 

03.06.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
způsobu hodnocení investičních  
(výstavba nových) nebo i 
neinvestičních (opravy) projektů 
technické a dopravní 
infrastruktury (např. ekonomické 
hodnocení). Zda existuje např. 
metodický pokyn, vnitřní 
nařízení nebo něco jiného podle 
čeho se při vyhodnocení 
projektů řídíte, zda ho realizovat 
či nikoliv. Případně na základě 
čeho volíte projekt z více 
možností při omezeném 
rozpočtu na realizaci (např. nový 
chodník nebo nové veřejné 
osvětlení) 

Obecný metodický pokyn či vnitřní nařízení vydané městem Horažďovice pro vyhodnocování 
záměrů (projektů) technické a dopravní infrastruktury neexistuje. 
Při výběru realizací se zohledňuje zejména stav infrastruktury (např. havarijní stav, celkový 
technický stav, stáří, počet závad apod.), projekční připravenost, finanční nákladovost. 
Při nových záměrech se zohledňuje zejména potřebnost, finanční nákladovost, proveditelnost 
(jako podpůrný prostředek při rozhodování město v minulosti využilo institut Studií proveditelnosti, 
finančních analýz či architektonických studií) 



13.05.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
seznam všech autoškol 
s platnou registrací 
k provozování autoškoly 
v působnosti obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností a 
seznam neaktivních autoškol 
s platnou registrací 
k provozování autoškoly 
v působnosti obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. 

 

Číslo 

autoškoly 

(eTesty) 

IČ 

autoškoly 

Název (firma / jméno 

provozovatele) 
Adresy provozoven AŠ/aktivní/neaktivní  

521 77631 SOU, OU Horažďovice Blatenská 313, Horažďovice /aktivní  

1000090 3606201 Miroslav Sluka Pačejov-nádraží 199/neaktivní  

1775 14729709 Pavel Houdek Komenského 226, Horažďovice / aktivní  

517 64389189 Eliška Houdková Komenského 226, Horažďovice / neaktivní  

30.04.2020 1) Žádám o zaslání 
informací k umístění 
všech stacionárních 
radarů pro měření 
rychlosti včetně 
rychlostního limitu (GPS 
souřadnice a směr), 
která jsou nebo budou v 
provozu v katastru města 
Horažďovice, ať už 
provozovány městem 
Horažďovice, Policií ČR 
nebo třetí osobou. 

2) Dále požaduji informace 
o umístění úsekových 
měření rychlosti včetně 
rychlostního limitu. 

3) Jaká další technická 
zařízení zajišťující dozor 
nad dodržováním 
dopravních předpisů jsou 
v katastru města 
Horažďovice  
instalovány, případně 
jaký je plán do budoucna 

Odpověď:  

1) Město Horažďovice nemá v katastru města žádné stacionární radary pro měření rychlosti 
provozovány městem, Policií ČR anebo třetí osobou a ani do budoucna (cca 1 rok) 
neuvažuje o jejich zřízení. 

2) Město Horažďovice neprovádí úsekové měření a ani do budoucna (cca 1 rok) neuvažuje o 
jeho zřízení. 

3) Město Horažďovice v rámci dozoru nad dodržováním bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích využívá Městský kamerový dohlížecí systém a na několika místech ve 
městě (hlavní příjezdy) má instalovány bezpečnostní ukazatele rychlosti se zobrazováním 
okamžité rychlosti na barevném displeji.  

 



s rozšířením počtu 
těchto zařízení.   

23.04.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
jakým způsobem řešíte případy, 
kdy se Vaši úředníci dopouštějí 
průtahů  v řízení a nepostupují 
v zákonných lhůtách (tím není 
myšleno v rámci současného 
korona stavu).  

1) Jsou úředníci za takové 
průtahy v řízení trestáni, 
jsou jim alespoň 
vytýkány?  

2) Hrozí jim snížení platu, 
nebo to, že nedostanou 
bonusy?  

3) Přijali jste nějaká 
systémová opatření 
k řešení situací, kdy 
úředníci nepostupují 
v zákonných lhůtách?   

1) Ano  
2) Ano  
3) Ano  

 

02.04.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
vyplnění tabulky ohledně počtu 
zaměstnanců úřadu, počtu 
zaměstnanců samosprávného 
celku, počtu zastupitelů 
(odpracované hodiny, souhrn 
superhrubých mezd, počet 
zaměstnanců využívající home 
office, celkový počet hodin 
v režimu home office, celkové 
vyplacené odměny 
zastupitelům). 

 
10.02.2020 Žádost o poskytnutí informace:  1) Zastupitelstvo obce dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, vydává územní plán v samostatné působnosti.  



1) V územním plánu města 
Nalžovské Hory je 
pozemek p.č. 43/1 v k.ú. 
Otěšín označen jako 
stávající plochy lesní. Dle 
evidence katastru 
nemovitostí se jedná o 
ornou půdu a les zde 
není, pozemek je užíván 
k zemědělské činnosti.  

2) V územním plánu města 
Nalžovské Hory je 
zakreslen a mimo jiné na 
pozemcích p.č. 211 a p.č. 
222 v k.ú. Ústaleč 
plánovaná čistička 
odpadních vod.  

3) V územním plánu města 
Nalžovské Hory je 
zakreslen mimo jiné na 
pozemcích p.č. 935/14, 
p.č. 935/13 a p.č. 977 v k. 
ú. Ústaleč plán chovu 
oborní zvěře – daňků 
(jedná se o pozemky 
žadatele o informaci). 

Dotaz, na základě čeho je 
výše uvedené v územním 
plánu zakresleno tak jak je a 
poskytnutí případných 
podkladů. Zda je zakresleno 
na základě nějakého návrhu 
či požadavku apod. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování v přenesené působnosti 
pořizuje územní plán na žádost obce ve svém správním obvodu. V daném případě Odbor výstavby 
a územního plánování MěÚ Horažďovice pořizoval Územní plán Nalžovské Hory. Jedná se 
především o administrativní činnost, která představuje především procesní úkony dle stavebního 
zákona.  
Samotný návrh územního plánu je zpracováván projektantem územního plánu v daném případě 
Ing., aut. Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a 
ekologie. Podle stavebního zákona zpracovatel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 
zpracované územně plánovací dokumentace, zejména za respektování požadavků z hlediska 
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci (§159 stavebního zákona). V daném případě je 
jedním z podkladů při tvorbě územního plánu katastrální mapa. V případě, že v době zpracování 
návrhu územního plánu byl pozemek p.č. 43/1 v kú. Otěšín veden v katastru nemovitostí jako orná 
půda, měl být v územním plánu řešen jako plocha zemědělská (stávající stav) nebo v případě jiného 
účelu jako návrhová plocha.  
Zastupitelstvo obce dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, vydává územní plán v samostatné působnosti. Proto i návrhy na případné 
změny územního plánu je nutné směřovat na příslušnou obec, přičemž zastupitelstvo rozhoduje o 
pořízení změny územního plánu na návrh fyzické či právnické osoby dle písm. d) § 44 stavebního 
zákona. Územní plán se vztahuje především na záměry v území, proto může být pozemek p.č. 43/1 
v k.ú. Otěšín i nadále využíván dle využití uvedeném v katastru nemovitostí.  
 
2) Zastupitelstvo obce dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, vydává územní plán v samostatné působnosti. Proto i návrhy na případné 
změny územního plánu je nutné směřovat na příslušnou obec, přičemž zastupitelstvo rozhoduje o 
pořízení změny územního plánu na návrh fyzické či právnické osoby dle písm. d) § 44 stavebního 
zákona. Konkrétní záměry předmětné obce je třeba konzultovat přímo s dotčenou obcí.  
Územní plán se vztahuje především na záměry v území, proto mohou být pozemky p.č. 211 a p.č. 
222 v k.ú. Ústaleč i nadále využívány dle využití uvedeném v katastru nemovitostí. 
 
3) Zastupitelstvo obce dle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, vydává územní plán v samostatné působnosti. Proto i návrhy na případné 
změny územního plánu je nutné směřovat na příslušnou obec, přičemž zastupitelstvo rozhoduje o 
pořízení změny územního plánu na návrh fyzické či právnické osoby dle písm. d) § 44 stavebního 
zákona. Konkrétní záměry předmětné obce je třeba konzultovat přímo s dotčenou obcí.  
Územní plán se vztahuje především na záměry v území, proto mohou být pozemky p.č. 935/14, 
p.č. 935/13 a p.č. 977 v k.ú. Ústaleč i nadále využívány dle využití uvedeném v katastru 
nemovitostí. 



06.02.2020 Žádost o poskytnutí informací – 
žádost o zaslání investičních 
plánů města pro rok 2020. 
Resp. seznamu 
investičních/stavebních projektů 
či rekonstrukcí, které jsou 
plánované uskutečnit v letech 
2020-2022, případně jsou 
dokončovány z předchozích let 
a budou financovány z rozpočtu 
města.  Příp. zaslání rozpočtu 
na rok 2020, pokud obsahuje 
podrobné informace (název a 
popis projektu, projektovou 
kancelář, finanční rozpočet 
projektu, předpokládaný termín 
výběrového řízení). 

V současné době nelze vyhovět Vaší žádosti, protože město Horažďovice nedisponuje schváleným 
rozpočtem města na rok 2020. Předpoklad zasedání Zastupitelstva města je 02.03.2020. 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. 

Dále sdělujeme, že v roce 2019 byly zahájeny realizace projektů, které budou v letošním roce 
dokončeny: 
 
Název projektu: III/18614 Horažďovice - Třebomyslická ulice 
Popis projektu: rekonstrukce ulice Třebomyslická včetně provedení nové kanalizace a vody 
včetně přípojek, veřejného osvětlení, komunikace a chodníků a provedení ZTV 31-4 - kanalizace, 
voda, část komunikace a VO 
Projektová kancelář: BOULA IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 306 13 Plzeň, 
Finanční rozpočet projektu: 27.987.059,56 Kč bez DPH 
Termín zahájení:    07.10.2019 
Termín dokončení: 30.08.2020 
 
Název projektu: Městský úřad Horažďovice - energetická opatření čp. 1, 2 a 3 - část: otvorové 
výplně  
Popis projektu: výměna otvorových výplní a repase exterierových prvků PSV 
Projektová kancelář: Ing. Martin Liška, Komenského 1133, 341 01 Horažďovice 
Finanční rozpočet projektu: 5.166.204,54 Kč bez DPH 
Termín zahájení:   26.08.2019 

20.01.2019 Žádost o poskytnutí informací – 
poskytnutí kontaktů na příslušná 
myslivecká  sdružení 
v působnosti ORP.   

Uživatelé honiteb na ORP Horažďovice 

myslivecký spolek Slavník Břežany z.s., Břežany 23, 341 01 Horažďovice, IČO 66342376 

myslivecký spolek Prácheň Horažďovice, Babín 28, 341 01 Horažďovice, IČO 61784915 

myslivecký spolek Hradešice, Hradešice 81, 341 01 Horažďovice, IČO 48352578 

myslivecký spolek Chanovice, Chanovice 118, 341 01 Horažďovice, IČO 14706318 

právnická osoba LOV - 7 CZ s.r.o., Neklanova 349,  397 01 Písek, IČO 05295556 

myslivecký spolek Kvášňovice, z.s., Kvášňovice 5, 341 01 Horažďovice, IČO 48352501 

myslivecký spolek KORBEL Malý Bor, Malý Bor 163, 341 01 Horažďovice, IČO 66342350 

honební 
společenstvo 

Milčice, Milčice 60, 341 01 Horažďovice, IČO 71010874 

myslivecký spolek  Miřenice-Letovy, Miřenice 65, 341 01 Horažďovice, IČO 72034726 



myslivecký spolek  Myslív z.s., Myslív 100, , 341 01 Horažďovice, IČO 26614634 

myslivecký spolek Orel Nalžovské Hory, Nalžovy 95, 341 01 Horažďovice, IČO 75079691 

myslivecký spolek Pačenov, Pačejov 73, 341 01 Horažďovice, IČO 71180869 

myslivecký spolek Svéradice, Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, IČO 48352756 

myslivecký spolek "Myť" Třebomyslice Třebomyslice 6 IČO:47730811 

myslivecký spolek Velenovy z.s. , Velenovy 163, 341 01 Horažďovice, IČO 48351849 

myslivecký spolek Velký Bor, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice, IČO 70934703 

myslivecký spolek 
"Prácheň" Velké Hydčice, Velké Hydčice 18, 341 01 Horažďovie, IČO 
48352055 

myslivecký spolek Veřechov, Veřechov 5, 341 01 Horažďovice, IČO 02501414  

myslivecký spolek  Chobot - Žďár, Těchonice 51, 341 01 Horažďovice IČO 01344510 

fyzická osoba JUDr. Josef Šťastný, Hlupín 21, 386 01 Strakonice 

 

 

 

15.01.2020 Žádost o sdělení informace, zda 
na pozemku p.č. 109/1 v k.ú. 
Krutěnice váznou práva třetích 
osob, resp. zda je vlastnické a 
užívací právo k tomuto pozemku 
dle vašich informací jakýmkoliv 
způsobem omezeno (zejména 
vodní dílo, ochranné pásmo 
vodního zdroje, jakékoliv stavby 
typu oplocení apod.) Doplnění: 
Opětovná žádost o informaci 
k pozemku p.č. 109/1 v k.ú. 
Krutěnice – zda je vlastnické 
právo nějakým způsobem 
omezeno či dotčeno zájmy 
třetích osob a pokud tomu tak je, 
v jakém rozsahu a na základě 
jakých dokumentů.  

Na pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Krutěnice je dle rozhodnutí č.j. VLHZ 673/34-85 ze dne 21.06.1985 
vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje vodovodu Ústaleč. Kopie rozhodnutí 
s vymezeným předmětem ochrany Vám poskytujeme.  
 
Doplnění: 
Byl zaslán mapový zákres ochranného pásma vodního zdroje v mapě Národního geoportálu 
INSPIRE.  

K Vaší žádosti o informaci o omezeních vyplývajících z ochranného pásma vodního zdroje 
uvádíme: Omezení vyplývající z ochranného pásma vodního zdroje je dáno zákonem č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vydaným rozhodnutím. 

V ochranném pásmu stanoveném rozhodnutím Okresního národního výboru v Klatovech č.j. VLHZ 
673/34-85 jsou tyto omezení: 

- do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd (to neplatí pro osoby, které mají právo 
vodu z vodního zdroje odebírat) 

- v ochranném pásmu I. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující 
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v 
opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma 



  - oplocení ochranného pásma, vyznačení tabulkami, vyrovnání terénu pásma, u vrtu vyčištění 
vodoteče 
 

V souladu s ust. § 127 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů práva a 

povinnosti založené dosavadními právními předpisy zůstávají zachovány. Pro stanovená ochranná 

pásma platí, že ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za 

ochranná pásma stanovená dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů.  Tzn., ochrannými pásmy vodního zdroje ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů  je nutno rozumět rovněž ochranná pásma stanovená dle § 19 zákona č. 

138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), tzn. i pásmo hygienické ochrany vyhlášené rozhodnutím 

Okresního národního výboru v Klatovech č.j. VLHZ 673/34-85, které Vám bylo poskytnuto dne 

20.01.2020 pod č.j. MH/00697/2020. 

14.01.2020 Žádost o zpřístupnění informací 
uvedených v příloze – vyplnění 
dokumentu – finanční investice 
města  

Informace poskytnuty  - viz tabulka  



 
 

 

 

 

 

 


