
Datum  Dotaz  Odpověď 
   

28.12.2021 Žádost o poskytnutí informací: 
a) Kde mám hlásit nález zvířete a 

žádat o jeho odchyt spolu s 
umístěním v městském kotci 
Horažďovice v době, kdy mi na 
telefonních číslech městské 
policie (724 333 630, 
371 430 539 – uvedených na 
webu města) opakovaně nikdo 
nezvedá telefon?   

b) Jak je zajištěno nahlašování a 
odchyt, případně ohlášení 
nalezených zvířat ve správním 
obvodě obce v mimopracovní 
době, také o víkendu a o 
svátcích?  

c) Spolupracuje město s místními 
neziskovými organizacemi, které 
se starají o nalezená nebo týraná 
zvířata v územním obvodě 
města? Případně jak? 

 

Informace poskytnuta: 
a) a  b)  

Vzhledem k tomu, že Městská policie neslouží nepřetržitou službu, tzv. 24/7, je možnost ohlásit 
nález zvířete (toulavého/opuštěného/poraněného/kadáveru) na PČR OO Horažďovice (tel. číslo 
974 334 722, nebo linku tísňového volání 158), či PS HZS Horažďovice. Tito následně dle 
vyhodnocení, zda se jedná o nález na teritoriu města Horažďovice, vyrozumí v takovém případě 
cestou starosty města pohotovostní odchytovou službu Městské policie Horažďovice. 

c) Město Horažďovice spolupracuje v rámci obvodu města s PROUD Přírodovědná stanice 
Horažďovice v rámci případného předání exotických apod. zvířat a zajištění péče o ně. Při 
ohlášení nálezu poraněného zvířete z volné krajiny spolupracuje se záchrannou stanicí Spálené 
Poříčí, Plzeňská 55, 335 61 Spálené Poříčí. Dále Městská policie Horažďovice provozuje 
záchytné kotce. Mimo obvod města Horažďovice pro zajištění psů a týraných zvířat město 
spolupracuje s Storgé z.s. Borovno, Spálené Poříčí a z důvodu zajištění péče o kočky 
spolupracuje s útulkem Šance pro kočku z. s. v Sušici. 

22.12.2021 Žádost o poskytnutí kopie 
kolaudačního rozhodnutí č. 
V/8024/06/S 330 ze dne 28.03.2007 
a kopie plánu  vedení (ČEZ 
Distribuce) souvisejícího  
s uvedeným kolaudačním 
rozhodnutím, pokud není součástí 
uvedeného kolaudačního 
rozhodnutí. 

Kopie požadovaných dokumentů byly poskytnuty:  

 kolaudační rozhodnutí 

 kopie výkresu 

25.10.2021 Žádost o poskytnutí informací: 
ohledně nedokončených stavebních 
řízení v oblasti působení Vašeho 
stavebního úřadu.  Jedná se pouze o 

Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a ÚP, jako příslušný stavební úřad, neeviduje žádné 
nedokončené stavební řízení, splňující výše uvedené parametry, ve správním obvodu ORP 
Horažďovice. 



vypsání parcelních čísel a 
katastrálního území, kterého se týká: 

Parametry: nedokončená stavební 

řízení nad 800 m2 hrubé podlažní 

plochy (jedná se např. o 

developerské projekty, areály, haly, 

obchodní centra, administrativní 

budovy apod.) 
01.07.2021 
 

Žádost o poskytnutí informace: 
V návaznosti na zaslaný zápis 
z vodoprávního dozoru vedeného 
pod sp. zn. MH/05747/2021 je 
uvedeno, že bude uložena 
povinnost provést ve stanoveném 
termínu zabezpečení  ochranného 
pásma. Žádáme o sdělení, jakým 
způsobem je pokračováno – bylo 
vydáno nějaké rozhodnutí v této 
věci, byla povinnost uložena, byl 
stanoven termín k zabezpečení? 
Současně žádáme o zaslání 
případných vydaných dokumentů. 

Poskytnuty požadované informace:  
Zaslána kopie příkazu ze dne 15.06.2021 (uloženo opatření). 

28.06.2021 Žádost o informace: 
Počet vydaných loveckých lístků 
cizincům za každý rok za období 
2010-2020 včetně na jak dlouho byly 
lovecké lístky vydány a jakým 
národnostem. 

Poskytnuty požadované informace:  
Správní orgán v požadovaném období vydal dva lovecké lístky pro cizince. Konkrétně jeden v roce 
2019 a druhý v roce 2020, a to pokaždé na jeden rok. V obou případech byl žadatelem občan České 
republiky.  

16.06.2021 Žádost o informace: 
Dotazem na MŽP jsme získali 
informaci, že dne 22.04.2021, sp. zn. 
MH/05747/2021 byl zahájen 
vodoprávní dozor podle § 110 
vodního zákona, který má být 
zaměřen na prošetření dodržování 
ustanovení vodního zákona, čili 
dodržování povinností spojených 

Poskytnutí požadované informace:  
Kopie zápisu z vodoprávního dozoru vedeného pod sp. zn. MH/05747/2021 byla poskytnuta.  



s OPVZ vodovod Ústaleč. Současně 
jsme získali informaci, že vodoprávní 
úřady o provedeném vodoprávním 
dozoru pořizují zápis podle zákona č. 
255/2012 Sb. (kontrolní řád) a na 
základě zjištění vodoprávního 
dozoru ukládají opatření vedoucí 
k odstranění zjištěných závad 
formou rozhodnutí.  
Žádáme o zaslání zápisu k uvedené 
spisové značce MH/05747/2021.  

10.06.2021 Žádost o informace: 
1) Aplikuje město Horažďovice 

na nájem bytů ve vlastnictví 
města jednotné sazby 
nájemného  (např. stanovené 
na 1 m2 plochy), příp. 
odstupňování podle určitých 
kritérií (např. lokalita, stav a 
typ nemovitosti, sociálně 
znevýhodnění nájemci, 
apod.)? 

2) Pokud je odpověď na otázku 
kladná, jaké konkrétní sazby 
nájemného jsou městem 
aplikovány, ev. jaká škála 
takové sazby (nejnižší, ev. 
nejvyšší nájemné)? 

3) Hraje při stanovení výše 
nájemného roli institut 
nájemného obvyklého 
v daném místě a čase, a 
pokud ano, jakým způsobem 
se z něj vychází? 

4) Pokud je odpověď na otázku 
1 záporná, jaký jiný 
mechanismu město užívá při 

Poskytnuty požadované informace:  
1) a 2) Město Horažďovice aplikuje na nájem bytů ve vlastnictví města následující sazby 

nájemného: 

 byty - bývalé  regulované  nájemné:  výše   nájemného  39,97 Kč/m2   s   uplatněním   
slevy 5,80 Kč/m2  u  bytů, které  nemají  možnost  připojení  na  CZT (tzn. byty  mají  
vlastní  zdroj vytápění)  

  Smluvní nájemné: 

 byty - bývalá I. kategorie (0+1, 1+1, 2+1): výše nájemného 46,51 Kč/m2   

 byty - bývalá II. kategorie (0+1, 1+1, 2+1): výše nájemného 46,51 Kč/m2  

s uplatněním slevy 5,80 Kč/m2  u  bytů, které  nemají  možnost  připojení  na  CZT 

 větší byty - bývalá  I. a II. kategorie (3+1, 4+1): výše nájemného  47,53 Kč/m2  

s uplatněním slevy 5,80 Kč/m2  u  bytů, které  nemají  možnost  připojení  na  CZT 

 byty v domě s pečovatelskou službou (DPS): výše nájemného 34,90 Kč/m2 

 sociální byty (nájemní byty pro příjmově vymezené osoby): výše nájemného 44,82 
Kč/m2   

3)  Stanovení výše nájemného nevychází z nájemného obvyklého v daném místě a čase 



stanovení nájemného 
v bytech vlastněných  
městem?  

03.06.2021 Žádost o poskytnutí informací:  
1) Seznam institucí z Čínské 

lidové republiky a Čínské 
republiky, se kterými 
spolupracuje město 
Horažďovice (municipality, 
provincie, autonomní oblasti, 
obchodní společnosti, ústřední 
orgány) 

2) Seznam oblastí, ve kterých 
dochází ke spolupráci 
(ekonomika, kultura a umění, 
akademická spolupráce, 
školství a věda, zemědělství, 
bezpečnost, technologie, sport, 
cestovní ruch, zdravotnictví a 
protipandemická opatření)  

3) Scany všech smluvních 
dokumentů, na kterých jsou 
spolupráce uvedené v rámci 
bodu 1 založené  

4) Datum začátku spolupráce 
uvedené v rámci bodu 1  

5) Datum ukončení spolupráce 
uvedené v rámci bodu 1 

6) Dochází k hodnocení rizik 
týkajících se spolupráce 
uvedené v rámci bodu 1 

7) Vyhodnocení dosavadního 
přínosu spolupráce uvedené 
v bodu 1 

8) Seznam pracovních cest, 
delegací a návštěv Vašich 
zaměstnanců a volených 

Město Horažďovice nemá a nemělo navázaný žádný druh spolupráce se subjekty: Čínská lidová 
republika ani Čínská republika (Tchaj-wan). 



představitelů do Čínské lidové 
republiky a do Čínské republiky 
v období od 1.1.2000 do 
31.12.2020 

9) Seznam pracovních cest, 
delegací a návštěv 
představitelů institucí z čínské 
lidové republiky a z Čínské 
republiky, kteří vás navštívili 
v období 1.1.2000 do 
31.12.2020 

10) Program pracovních cest, 
delegací a návštěv uvedených 
v bodech 8 a 9  

11) Probíhá v otázkách spolupráce 
s partnery z Čínské lidové 
republika a Čínské republiky 
komunikace s ústředními 
orgány státní správy? Pokud 
ano, se kterými 
(MZV,MPO,CzechTrade/Czech
Invest) 

12) Byla otázka lidských práv a 
územní integrity (Tibet, Tchaj-
wan) Čínské lidové republiky 
předmětem komunikace 
s čínským partnerem? 

13) Pokud máte spolupráci, uveďte, 
z jaké strany byla spolupráce 
iniciována (ze strany místního 
partnera, z Vaší strany, ze 
strany české vlády, čínské 
ústřední vlády, čínského 
velvyslanectví v ČR, českého 
velvyslanectví v Číně) 

14) Pokud máte spolupráci se 
subjekty z Čínské republiky, 
uveďte, z jaké strany byla 



spolupráce iniciována (ze 
strany místního partnera, 
z Vaší strany, ze strany české 
vlády, tchajwanské ústřední 
vlády, Tchajpejské 
hospodářské a kulturní 
kanceláře v ČR, České 
ekonomické a kulturní 
kanceláře Tchaj-pej) 

15) Probíhají v současnosti 
rokování s potenciálními 
partnery z Čínské lidové 
republiky nebo Čínské 
republiky o navázání nové 
partnerské spolupráce? 

 
03.05.2021 Žádost o poskytnutí informací:  

 Územní rozhodnutí a stavební 
povolení ve spojeném řízení č.j. 
MH/14405/2009 ze dne 
27.08.2009 

Veřejnoprávní smlouva o 
umístění a povolení stavby sp. 
Zn. MH/03725/2010 ze dne 
12.03.2010 

Poskytnuty uvedené listiny (Územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení č.j. 
MH/14405/2009 ze dne 27.08.2009 a veřejnoprávní smlouva o umístění a povolení stavby sp. Zn. 
MH/03725/2010 ze dne 12.03.2010) v anonymizované podobě.  

 
Vzhledem k rozsahu poskytnuté informace jsou požadované informace k nahlédnutí 
v sekretariátu. 

26.04.2021 Žádost o poskytnutí informace: 
správní akt, kterým byla (y) 
umístěna (y) fotovoltaická (é) 
elektrárna (y) na pozemcích p.č. 
1723/4,1724,1725,1652,1653,1654,
1655,1656,1657,1659,1660 v k.ú. 
Myslív 

Pro zřízení fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 1641, p.č. 1645, p.č. 1652, p.č. 1653, p.č. 
1654, p.č. 1655, p.č. 1656, p.č. 1657, p.č. 1658, p.č. 1659, p.č. 1660, p.č. 1661 v k.ú. Myslív bylo 
vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení č.j. MH/14405/2009 ze dne 
27.8.2009. 

Pro zřízení fotovoltaické elektrárny 2 MWp v k.ú. Myslív na pozemcích p.č. 1723/3, p.č. 1724, p.č. 

1725, p.č. 1673/3, p.č. 1723/4, p.č. 1672, p.č. 1770/1 v k.ú. Myslív byla uzavřena veřejnoprávní 

smlouva o umístění a povolení stavby sp. Zn. MH/03725/2010 ze dne 12.3.2010. 
26.04.2021 Žádost o poskytnutí informace: 

 kopie žádosti na základě které 
bylo vydáno rozhodnutí č.j. 
MH/06228/2019, sp. zn. 

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti – požadovanou informace nelze poskytnout (požadované 
dokumenty byly na základě žádosti předloženy KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, 
ve lhůtě k poskytnutí informací nedošlo k navrácení spisového materiálu, proto nelze informaci 
poskytnout). 



MH/02862/2019 ze dne 
10.07.2019 

 kopie vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k této žádosti  

17.03.2021 Žádost o poskytnutí informací: 
zaslání investičních plánů města pro 
rok 2021: seznamu investičních 
stavebních projektů či rekonstrukcí, 
které jsou plánovány v letech 2021-
2022, případně jsou dokončovány 
z předchozích let a budou 
financovány z rozpočtu města nebo 
z dotačních titulů či za jejich 
podpory. U těchto projektů prosím 
uveďte: název projektu, popis 
projektu, projektovou kancelář, 
finanční rozpočet projektu, 
plánovaný termín započetí projektu, 
předpokládaný termín výběrového 
řízení, popř. výherce  

Žadateli byla zaslána výzva k úhradě nákladů souvisejících s poskytnutím informace v souladu se 
směrnicí MěÚ Horažďovice S 16, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (náklady za vyhledávání 
požadovaných informací).  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že do 60 dnů od elektronického odeslání výzvy k úhradě nákladů za 
vyhledání požadovaných informací nebyly žadatelem požadované náklady uhrazeny, byla žádost 
o poskytnutí informace odložena. 

31.03.2021 Jakou přístupovou, event. 
příjezdovou cestu uváděl pan …. 
…., nar. …, bytem ….. nebo …. , 
nar. …., bytem …….. v žádosti o 
vydání stavebního povolení na 
výstavbu garáže, popř. doplňkových 
staveb k obytné budově čp. .. v k.ú. 
Kovčín, obec Kovčín postavených 
na st. pozemku p.č. ..  a zahradě 
p.č. … v k.ú. Kovčín. Jedná se o 
období 1968-1974. Po zrušení 
okresních úřadů v roce 2002 byly 
veškeré podklady ke stavebnímu 
řízení vlastníků nemovitostí v obci 
Kovčín předány na MěÚ 
Horažďovice, odbor výstavby a 
územního plánování 

Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování žádnou žádost o vydání 
stavebního povolení na výstavbu garáže, popř. doplňkových staveb k obytné budově čp. … v k.ú. 
Kovčín, obec Kovčín, v období 1968 – 1974 neeviduje. 



09.03.2021 Žádost o poskytnutí informací:  
1) poskytnutí vnitřní metodiky 

(či obdobného dokumentu) 
hodnocení zkoumaných 
parametrů, potažmo 
metodiky celé finanční 
kontroly  

2) sdělení (alespoň 
přibližného) počtu kontrol, 
při nichž bylo shledáno 
pochybení právě ve vztahu 
ke zkoumaným parametrům 
a poskytnutí vyhodnocení 
kontrol, při nichž došlo ke 
shledání pochybení ve 
vztahu ke zkoumaným 
parametrům 

3) sdělení, došlo-li v případě 
shledaného porušení 
zkoumaných parametrů k 
zahájení trestního stíhání 
odpovědné osoby (ať už pro 
zneužití pravomoci úřední 
osoby nebo pro porušení 
povinnosti při správě cizího 
majetku). V případě výše 
uvedených  porušení 
zákona  563/1991 Sb., o 
účetnictví, porušení 
Českých účetních 
standardů pro některé 
vybrané účetní jednotky, 
porušení vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá 
ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších 

Poskytnutí informací:  
1) poskytnutí směrnice o finanční kontrole, samostatný dokument (13 stránek) 
2) Město Horažďovice provedlo v roce 2020 veřejnosprávní kontroly pěti příspěvkových 

organizací zřízených městem Horažďovice. Při kontrolách bylo zjištěno porušení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porušení Českých účetních standardů pro některé vybrané 
účetní jednotky, porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky, porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 
majetku a závazků. Všem příspěvkovým organizacím byla uložena opatření k nápravě. 
Byla provedena kontrola použití a oprávněnosti 52 dotací poskytnutých v roce 2020 
zájmovým spolkům, sdružením a dalším organizacím zaměřená na dodržení podmínek 
a účelu jejich poskytnutí dle uzavřených smluv. Nebylo zjištěno porušení. 

3) v případě výše uvedených  porušení zákona  563/1991 Sb., o účetnictví, porušení 
Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, porušení vyhlášky č. 
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, porušení 
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, nedošlo k zahájení 
trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro 
porušení povinnosti při správě cizího majetku) 



předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, 
porušení vyhlášky č. 
270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a 
závazků, nedošlo k zahájení 
trestního stíhání odpovědné 
osoby (ať už pro zneužití 
pravomoci úřední osoby 
nebo pro porušení 
povinnosti při správě cizího 
majetku) 

23.02.2021 Žádost o poskytnutí informací: 
1) počet exekucí dle zákona č. 

120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) 
vedených městem 
Horažďovice, v nichž město 
Horažďovice jako oprávněný 
vymáhá poplatky za provoz 
systému shromažďování 
odpadů dle zákona č. 
565/1990 Sb., o místních 
poplatcích po povinných - 
plátcích poplatku, kteří byli v 
době vyměření poplatku 
nezletilí (tj. osobami mladšími 
18 let).  

2) počet exekucí dle zákona č. 
280/2009 Sb., daňového 
řádu (tj. tzv. daňových 
exekucí) vedených městem 
Horažďovice, v nichž město 
Horažďovice jako oprávněný 
vymáhá poplatky za provoz 
systému shromažďování 

Poskytnutí informací:  
1) žádné – 0 
2) žádné – 0  
3) město Horažďovice neuzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti 

spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o 
poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb.) 

4) žádné – 0 
 



odpadů dle zákona č. 
565/1990 Sb., o místních 
poplatcích po povinných - 
plátcích poplatku, kteří byli v 
době vyměření poplatku 
nezletilí (tj. osobami mladšími 
18 let).  

3) zda obec uzavřela 
veřejnoprávní smlouvu na 
výkon přenesené působnosti 
spočívající v přenosu výkonu 
vymáhání nedoplatků na 
jiného správce poplatku 
(pokud jde o poplatky za 
provoz systému 
shromažďování odpadů dle 
zákona č. 565/1990 Sb.) a 
pokud ano, o předložení textu 
této smlouvy.  

4) počet exekucí dle zákona č. 
120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) 
vedených městem, v nichž 
vaše město jako oprávněný 
vymáhá jinou pohledávku 
než za poplatky za provoz 
systému shromažďování 
odpadů dle zákona č. 
565/1990 Sb., o místních 
poplatcích po povinných, 
kteří byli v době zahájení 
vymáhání nezletilí (tj. 
osobami mladšími 18 let), 
dále ve sdělní a jaký typ 
pohledávky se jedná, čísel 
jednacích těchto exekučních 



řízeních u konkrétního 
exekutora. 

19.02.2021 Źádost o poskytnutí informace: 
Jakou přístupovou, eventuálně 
příjezdovou cestu uváděl pan …. ….,  
narozen … , bytem …… čp. … nebo 
… ……. , narozen …… , bytem ….  
čp. .. v žádosti o vydání stavebního 
povolení na výstavbu garáže, popř. 
doplňkových staveb k obytné budově 
čp. .. v k.ú. Kovčín, obec Kovčín 
postavených na st. pozemku p.č. 22 
a zahradě p.č. 65 v k.ú. Kovčín. 
Jedná se o období 1974-2002. Po 
zrušení okresních úřadů v roce 2002 
byly veškeré podklady ke 
stavebnímu řízení vlastníků 
nemovitostí v obci Kovčín předány 
na MÚ Horažďovice, odbor výstavby 
a územního plánování. 

Poskytnutí informace:  
 
Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování žádnou žádost o vydání 
stavebního povolení na výstavbu garáže, popř. doplňkových staveb k obytné budově čp. … v k.ú. 
Kovčín, obec Kovčín, v období 1974 – 2002 neeviduje. 

12.02.2021 Žádost o poskytnutí informace:  
1) Jaké konkrétní příspěvkové 

organizace, ve smyslu § 4 
odst. 1 písm. c) a d) zákona 
č. 134/2016 Sb. (dále ZVZ) 
byly povinným subjektem 
zřízeny, a to za celou dobu 
existence povinného 
subjektu? (uvedení všech 
identifikačních údajů včetně 
popisu jejího účelu).  

2) Jaké jiné právnické osoby, ve 
smyslu § 4 odst. 1 písm. e) 
bod 1 a bod 2 zákona č. 
134/2016 Sb. byly povinným 
subjektem založeny, a to za  
celou dobu existence 

16.02.2021 výzva k doplnění žádosti:  
a) datum narození žadatele 
b) upřesnění otázky v pořadí č. 5 (Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny 
v kalendářním roce s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?)  
c) upřesnění otázky v pořadí č. 6 (Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady 
transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vtahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby 
nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k ZVZ?)  
d) upřesnění otázky v pořadí č. 7 (Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému 
subjektu?)  
Z výše uvedených dotazů nám není zřejmé k čemu směřují, co by mělo být obsahem odpovědi.  
 
Poskytnutí informací:  

1) Požadovanou informace naleznete na  
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/zrizovaneorganizace.asp 
(v zásadě se jedná o subjekty pro oblast školství – školy, školy, ZUŠ)  

2) Žádné dle  uvedené definice nebyly založeny  
3) Žádné dle uvedené definice nebyly zřízeny 

https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/zrizovaneorganizace.asp


subjektu (uvedení včetně 
všech identifikačních údajů a 
včetně popisu jejího účelu). 

3) Jaké právnické osoby, které 
nespadají pod definici § 4 
odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 
2 zákona č. 134/2016 Sb. 
byly povinným subjektem 
založeny, a to za celou dobu 
existence povinného 
subjektu? 

4) Jaké 3 nejvýznamnější 
zakázky byly uzavřeny 
v kalendářním roce 2020 na 
základě vertikální spolupráce 
dle § 11 zákona č. 134/2016 
Sb.? (uvedení včetně všech 
identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a 
včetně skutečné hodnoty 
zakázky. V případě, že 
skutečnou hodnotu nelze 
určit, tak uvedení  
přepokládané hodnoty 
zakázky dle § 16 ZVZ) .  

5) Jaké 3 nejvýznamnější 
zakázky byly uzavřeny 
v kalendářním roce 2020 na 
základě horizontální 
spolupráce dle § 12 zákona 
č. 134/2016 Sb.? (uvedení 
včetně všech identifikačních 
údajů druhé smluvní strany 
zakázky a včetně skutečné 
hodnoty zakázky. V případě, 
že skutečnou hodnotu nelze 
určit, tak uvedení  

4) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné  
5) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné 
6) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné  
7) Veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. 

k) zákona č. 134/2016 Sb. (dále ZZVZ), jsou zadávány na základě vnitřní směrnice města 
Horažďovice S10 (o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), dle konkrétní výše 
předpokládané hodnoty postupy uvedenými v příloze č. 1 směrnice. Pro zadávání běžných 
zakázek využívá zadavatel svůj profil zadavatele na adrese: 
https://zakazky.muhorazdovice.cz, který je certifikovaným elektronickým nástrojem 
odpovídajícím vyhlášce 9/2011 Sb. S ohledem na rozšíření zásad § 6 ZZVZ, účinných od 
01.01.2021, bude směrnice v nejbližší době v tomto směru aktualizována. Text směrnice 
S10 přiložen k odpovědi.  

8) Otázka byla vzata zpět.  

 
Internetová adresa profilu zadavatele – viz odpověď v bodě 7 

https://zakazky.muhorazdovice.cz/


přepokládané hodnoty 
zakázky dle § 16 ZVZ).  

6) Jaké 3 nejvýznamnější 
veřejné zakázky byly 
uzavřeny v kalendářním roce 
2020 s dodavateli, kteří 
nejsou veřejným 
zadavatelem  podle ZVZ?. 
(uvedení včetně všech 
identifikačních údajů druhé 
smluvní strany  zakázky a 
včetně skutečné hodnoty 
zakázky). 

7) Jakým způsobem zajišťuje 
povinný subjekt dodržení 
zásady transparentnosti  
podle § 6 ZVZ ve vztahu 
k veřejným zakázkám 
malého rozsahu na právní 
služby nespadající pod 
výjimku dle § 29 písm. k) 
ZVZ? (uvedení webové 
stránky, kde probíhá běžná 
soutěž, nebo uvedení 
seznamu oslovovaných 
kanceláří, tak aby bylo 
zajištěno dostatečné tržní 
prostředí.  

8) Jaká organizační složka státu 
je přímo nadřízená 
povinnému subjektu?  
(sdělení struktury, resp. popis 
organizační struktury včetně 
uvedení odborů, sekcí a 
oddělení, uvedení počtu 
zaměstnanců konkrétních 
odborů, oddělení  a sekcí a 



vyjádření vztahu nadřízenosti 
a podřízenosti mezi nimi.  
 
Jakou internetovou adresu 
profilu zadavatele, včetně 
vlastního profilu zadavatele 
ve smyslu § 214 povinný 
subjekt používá?  
 

Doplněné podání  17.02.2021. 
a) Poskytnutí data narození  
b) Jde o veřejné zakázky 

uzavřené s dodavateli ze 
soukromého sektoru (tedy ne 
horizontální a vertikální 
spolupráce)  

c) Jak vybíráte poskytovatele 
právní služby? 

Na odpovědi netrvám a beru ji zpět. 

07.01.2021 Žádost o poskytnutí informace: 
seznam vydaných loveckých lístků a 
čísel potvrzení, na základě kterých 
byly lístky vydány a to za uplynulých 
deset let, tedy za období 2010-2020. 
 
Doplnění: zpět vzetí žádosti o 
poskytnutí informací žadatelem 
(14.01.2021) 

Vzhledem k tomu, že tyto informace je potřeba dohledávat v dokumentaci, která již je částečně 
uložena do archivu, vám ve smyslu ustanovení odst. 1 a 3, § 17, Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím oznamujeme, že byla s ohledem na časovou náročnost vyhledání 
požadovaných informací, v souladu se schválenými pravidly pro úhradu nákladů za poskytování 
informací, vyčíslena úhrada nákladů následovně: 

 doba potřebná na vyhledání a zpracování požadovaných údajů - 3,5 hod.  

 stanovená sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání - 200 Kč/hod. 

 celkem požadovaná výše úhrady činí - 800 Kč  
Tato částka je splatná ve lhůtě stanovené zákonem. V případě, že do 60 dnů nebude požadovaná 

úhrada zaplacena, žádost o poskytnutí informací bude odložena. 

 
Zpět vzetí žádosti o poskytnutí informací žadatelem (14.01.2021). 

 
 

06.01.2021 Žádost o poskytnutí informace: kdy 
byla panem …. podána žádost o 
souhlas nebo rozhodnutí týkající se 
výstavby plotu mezi pozemky p.č. 65 
a st.p.č. 42. Zda byly přiloženy 

Výzva k odstranění nedostatků podání dne 08.01.2021:  
- Doplnit další identifikační údaje v žádosti jmenovaného p. ….- křestní jméno, adresa 

trvalého pobytu  
- Doplnit katastrální území, v němž se nachází dotčené pozemky p.č. 65 a p.č. 42 

 



souhlasy osob dotčených pozemků a 
kdy vydal MÚ Horažďovice 
rozhodnutí. 
 
Doplněné podání dne 14.01.2021. 

Po doplnění podání: 
Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování  žádnou žádost o souhlas nebo 
rozhodnutí specifikované v žádosti o poskytnutí informace neobdržel a neeviduje.  

 


