
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  PEČKY 
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čj. 509/2015                             V Pečkách dne 27.února 2015 

 
 

 

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 
za rok 2014 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 2015 

zveřejňuje svoji činnost za rok 2014. 

 

a) počet podaných žádostí o informace 

  

 

žádosti  podané  písemně: 
  

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy nezaznamenal 

v roce 2014 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 

2014 elektronické podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke 

správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací, jehož stručný výpis je uveden 

níže:  



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: 

 

 

 

Dotaz na pozemek ze dne 15.1.2014 

 

….posílám emailem dotaz na pozemek p.č. ……..v k.ú. ……., zda bylo vydáno 

na tento pozemek rozhodnutí o vynětí ze ZPF. (v KN je stále způsob ochrany 

uveden ZPF, SOUHLAS k trvalému odnětí půdy ze ZPF byl vydán. 

Byl prosím tento pozemek vyňat ze ZPF, nebo ne?  

Mnohokrát děkuji za odpověď.  

S pozdravem …………. 

 

 

odpověď 

 

Dobrý den, 

  

k Vašemu dotazu sděluji, že pro uvedený pozemek je udělen platný souhlas 

s vynětím ze ZPF. Toto vynětí bude provedeno na katastrálním úřadu až na 

základě provedeného územního a stavebního řízení k určité stavbě. 

  

Vynětí podléhá finančnímu odvodu, který bude určen rozhodnutím vydaným po 

nabytí právní moci územního rozhodnutí ve výši předpisů platných  k tomuto 

dni.  

  

S pozdravem……. 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 

 

 

 

 



Dotaz k územnímu plánu ze dne 1. října 2014  

 

Dobrý den,  

 

prosím o informaci k územnímu plánu obce ………. V tomto katastrálním 

území vlastním ornou půdu na čísle parcely ………. Pro eventuální využití této 

parcely bych ráda věděla, jak je počítáno s touto lokalitou v územním plánu 

obce? 

 

Děkuji za Vaší odpověď 

 

 

Odpověď 6.10.2014 

 

Dobrý den, 

  

  

podle územního plánu je pozemek  parc. č. ……. v k.ú. ………součástí 

zemědělských ploch, které jsou určeny pro intenzivní obhospodařování. 

Vzhledem k poloze pozemku nelze předpokládat jeho jiné užití.  

Na internetových stránkách města Pečky  www.pecky.cz je vyvěšen kompletní 

územní plán, tuto informaci si tak můžete ověřit. 

  

S pozdravem…… 

 

 

 

 

  

  

 

 

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 

http://www.pecky.cz/


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) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

b) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

c) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

d) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

            

 

 

 

  Ing. Václav Zavřel 

                                                         Vedoucí odboru výstavby, zemědělství 

                                    životního prostředí a dopravy 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


