MĚSTSKÝ ÚŘAD PEČKY
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj. 479/2014

V Pečkách dne 27.února 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013 podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a
dopravy jako povinný subjekt ve smyslu § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím touto výroční zprávou ke dni 1. března 2014
zveřejňuje svoji činnost za rok 2013.
a) počet podaných žádostí o informace
žádosti podané písemně:
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy nezaznamenal
v roce 2012 žádné písemné podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke
správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací.
žádosti podané elektronicky:
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy zaznamenal v roce
2013 elektronické podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke
správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací, jehož stručný výpis je uveden
níže:

Dokumentem č.j.: ……/2013, dne 19.7. 2013 MěÚ Pečky, odbor výstavby,
zemědělství, živ. prostředí a dopravy, jako příslušný správní orgán sdělil
žadateli ………….., bytem …………….. že jeho žádost o poskytnutí informace
ze dne 16.7.2012 ve znění:,
„v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto
žádám o poskytnutí níže uvedených informací:
1. Název a identifikační číslo subjektu (subjektů), který (-é) v současnosti zajišťuje (-í) pro Vaši obec služby v oblasti nakládání s odpady a
péče o komunikace a veřejnou zeleň. Jmenovitě se jedná o:
a. službu svozu směsného komunálního odpadu (kat. č. 20 03 01),
b. službu svozu separovaných odpadů (papír-kat.č.15 01 01, sklo-kat. č. 15 01 07, plasty - kat č. 1501 02),
c. službu svozu objemného odpadu (kat. č. 20 03 07).
d. službu svozu nebezpečných odpadů ve skupině 20 Katalogu odpadů, pokud jsou výše uvedené služby Vaší obci poskytovány,
e. službu zimní údržby komunikací,
f. službu letní údržby komunikací,
g. službu údržby veřejné zeleně.
2.

Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby dle bodu 1. výše.

Výše uvedená katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
Žádám o poskytnutí požadovaných informací v zákonné lhůtě, a to zasláním elektronicky na emailovou adresu……………….

jako povinný subjekt v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl informaci v celém rozsahu a podle
požadavku v žádosti uvedené ji zaslal na příslušnou adresu.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Prostřednictvím e-mailu, bylo zaznamenáno cca 20 dotazů ke stavebním
řízením, žádostí o poskytnutí pomoci ohledně určení pozemků, plánovaných
staveb, o tom jaká je provozní doba sběrného dvora o prázdninách apod. Na tyto
dotazy je zpravidla bezprostředně odpovídáno jak elektronicky, popřípadě
telefonicky.
Za všechny případy lze např. uvést následující typy:
1) korespondenci dne 17-19.9. 2013:
………

obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí dat, která se týkají ubytovny
………………….čp……. Pečky. Jedná se o tyto údaje: oficiální kolaudační
kapacita – počet lůžek, počet pokojů. Výše odvodu ubytovny za r.2012 –
z ubytovací kapacity, resp. obsazených lůžek……
Ze strany MěÚ bylo e-mailem dne 19.9.2013zasláno následující vyjádření:
…Sděluji pouze to, že tento objekt není zatím kolaudován na ubytovnu.
V současné době probíhá stavební řízení. Využití je jako………………………
……………………………….. .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

2) korespondenci dne 22 - 23.10.2013:
Prosím Vás, máme ve vaší obci ( Pečky, okres Kolín ) pozemek a zajímá nás,
zda-li poslední dobou proběhla, či v brzké době proběhne nějaká ZMĚNA
ÚZEMNÍHO PLÁNU a popř. jaká, neboť nás to zajímá.
Také vás žádáme o jméno, telefon, e-mail na osobu, která to má ve vaší obci na
starost, abychom jej mohli v případě potřeby kontaktovat.
Popřípadě, kde tyto změny můžeme najít (odkazy na nějaké internetové
stránky).
Předem velmi děkujeme za brzkou odpověď.
Ze strany MěÚ bylo e-mailem dne 23.10.2013 zasláno následující vyjádření:
na internetových stránkách města (www.pecky.cz), na záložce Úřední deska,
je k dispozici složka Územní plán - komplex dokumentů.V případě nejasností
Vám sdělím potřebnou informaci.
S pozdravem……………….
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3) korespondenci dne 20-27.11. 2013:
……………..
ráda bych se touto cestou zeptala na následovné. Slyšela jsem již z několika
zdrojů, že dům, který zamýšlí stavět firma ……………….. v ulici v
………………….. a je nazván jako projekt stavby domu pro sociálně slabé má
být postaven se záměrem ubytovat zde několik desítek rodin romského původu.
Velice ráda bych přímo od Vás slyšela, zda je toto pravda či výmysl. Nedovedu
si představit ubytovat tyto nepřizpůsobivé občany do……………………
………………………………………………………………. Situace v Pečkách
je již nyní v zoufalém stavu a já bych ráda věděla na co se do budoucna
připravit.
Velice děkuji za Vaši upřímnou odpověď.
Odpověď:
………..
Ze strany MěÚ bylo e-mailem dne 27.11.2013 zasláno následující vyjádření:

K Vašemu dotazu ze dne 20.11.2013 ohledně stavby domu v ulici …………….
sděluji tyto informace:
Stavební úřad vydal dne 21.10.2013 územní rozhodnutí o umístění stavby
bytového domu na pozemku parc.č. …………v k.ú. Pečky.
Územní rozhodnutí bylo vydáno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad do
podmínek tohoto rozhodnutí zapracoval sdělené připomínky a námitky
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, územní rozhodnutí nabylo
právní moci dne 22.11.2013.
Tento bytový dům po dokončení bude celkem obsahovat 26 bytů velikosti 1+kk
a 2+kk.
……...
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

žádosti podané ústně:
Z povahy činnosti odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
lze opětovně konstatovat, že téměř na každého kdo navštívil kancelář odboru
výstavby se vztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Dále je
nutno konstatovat, že nelze počet případů, kdy byly sděleny požadované
informace ani s dostatečnou přesností odhadnout. K těmto případům je třeba
připočítat obrovský podíl vyřízených informací mimo kancelář odboru.
Informace jsou pracovníky odboru sdělovány např. na ulici, na jednáních
zastupitelstva, v místním periodickém tisku, telefonicky, pomocí výpočetní
techniky apod. Řada informací byla a je sdělovaná i v mimopracovní době, o
sobotách i nedělích.
Zcela výjimečně je požadovaná informace zamítnuta, popř. je tázající odkázán
na již zveřejněnou informaci. O těchto několika okolnostech pro krátkost děje
nebyl pořizován žádný zápis.
a)
b)
c)
d)

sledovaný znak nebyl zaznamenán
sledovaný znak nebyl zaznamenán
sledovaný znak nebyl zaznamenán
sledovaný znak nebyl zaznamenán

Ing. Václav Zavřel
Vedoucí odboru výstavby, zemědělství
životního prostředí a dopravy

