
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  PEČKY 
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čj. 443/2013                             V Pečkách dne 20. února 2013 

 
 

 

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 
za rok 2012 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 2013 

zveřejňuje svoji činnost za rok 2012. 

 

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 

2012 elektronické podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke 

správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací, jehož stručný výpis je uveden 

níže: 



Dokumentem č.j.: 1756/2012, dne 16.7. 2012 MěÚ Pečky, odbor výstavby, 

zemědělství, živ. prostředí a dopravy, jako příslušný správní orgán  sdělil 

žadateli ………….., bytem …………….. že jeho žádost o poskytnutí informace 

ze dne 2.7.2012 ve znění:, 

 
 „Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb - k vyrozumění ze dne ……..2012 . 

 V přiloženém vyrozumění čj………/ je v poučení uvedeno: "Případná vyjádření, připomínky a 

návrhy k podanému odvolání se podávají v písemné formě, popřípadě jako elektronicky 

zabezpečený dokument prostřednictvím datové schránky na adresu  odboru stavebního úřadu 

Městského úřadu Pečky." 

Prosím o informaci, proč v poučení chybí možnost podání v elektronické podobě  podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu, když je i tato možnost daná 

zákonem 500/2004 Sb. (správní řád). 

Pokud by se snad ukázalo, že je poučení chybné, berte tuto žádost zároveň jako podnět ke 

zjednání nápravy a k opravě chybného poučení.“ 

 

není žádostí ve smyslu uvedeného zákona. 

 

 Podáním ze dne 17.7.2012 žadatel podal stížnost na postup při vyřizování 

žádosti o informace 

 Žádost byla dne 27.7.2012 postoupena druhoinstančnímu úřadu dle §16, 

odst.4 InfZ 

 KÚSK vydal dne 8.8.2012 rozhodnutí a přikázal dle §16, odst.6 InfZ 

vyřídit žádost  

 MěÚ Pečky  ve smyslu § 14, odst.5d, InfZ  vyhověl žadateli a dokladem 

č.j.:…-2/2012, dne 22.srpna 2012 poskytnul informace v plném rozsahu. 

 Podáním ze dne 22.8.2012 a 23.8.2012 žadatel podal stížnost na postup 

při vyřizování žádosti o informace dle zákona o InfZ - k vyrozumění ze 

dne 22.8.2012 

 Stížnost byla dne 24.8.2012 postoupena druhoinstančnímu úřadu  

 KÚSK vydal dne 10.9.2012 rozhodnutí a přikázal dle §16, odst.6 InfZ 

vyřídit žádost  

 MěÚ Pečky ve smyslu § 14, odst.5d, InfZ  vyhověl žadateli a dokladem 

č.j.: ……-3/2012, dne 25.září 2012 poskytnul informace v plném rozsahu. 

 Podáním ze dne 10.10.2012 žadatel podal stížnost na postup při 

vyřizování žádosti o informace dle zákona o InfZ - k vyrozumění ze dne 

25.9.2012 

 Stížnost byla dne 24.10.2012 postoupena druhoinstančnímu úřadu  

 KÚSK vydal dne 5.11.2012 rozhodnutí a přikázal dle §16, odst.6 InfZ 

vyřídit žádost  

 MěÚ Pečky ve smyslu § 14, odst.5d, InfZ  vyhověl žadateli a dokladem 

č.j.: ……-4/2012, dne 27.listopadu 2012 poskytnul informace v plném 

rozsahu. 

 Řízení bylo ukončeno ke dni 13.12.2012. 



Prostřednictvím e-mailu, bylo zaznamenáno cca 15 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 korespondenci dne 3 až 4.1.2012: 

   
From: <M……….S…………..@seznam.cz> 

Sent: Tuesday, January 03, 2012 2:52 PM 

  

Subject: Dotaz ke změně územního plánu 

  

Vážený pane ………, 

 

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o zodpovězení několika otázek  souvisejících s 

připravovanou změnou územního plánu města Pečky (a Velkých Chvalovic). Zaujala mě 

nabídka jedné realitní kanceláře k prodeji pozemku  v obci Velké Chalovice (parc. č. ….) a 

jak je mi z dokumentace umístěné  na stránkách města Pečky známo, tento pozemek je zahrnut 

do plánované  změny územního plánu jako pozemek k zastavění. Jelikož plánujeme výstavbu  

rodinného domu, před případnou koupí tohoto pozemku bych od Vás  potřebovala zodpovědět 

několik dotazů. 

 

1) Příjezdová komunikace: 

U jmenovaného pozemku je v územním plánu počítáno s příjezdovou cestou z ulice ……. po 

pozemku ….., ulice by byla slepá, že? S jakou šířkou  silnice vč. případných chodníků je 

počítáno a kolik metrů by bylo třeba  přenechat z pozemku (předpokládám, že bude ubíráno 

pouze z nezastavěných  pozemků, jelikož na protějších jsou již postavené ploty a zdi)? Kdo 

bude  výstavbu této silnice realizovat a financovat? 

 

2) Sítě: 

Dle sdělení realitního makléře je přípojné místo pro elektrickou energii ve vzdálenosti cca 80 

m od hranice pozemku (zhruba u pozemku parc. č. …..). Je mi známa skutečnost, že při délce 

připojení el.energie delší  jak 50 m hradí celé připojení investor stavby. Můj dotaz se však 

týká  dostatečnosti stávající trafostanice pro plánovanou výstavbu v území Z 05 a případný 

jiný způsob (jiné místo) napojení do energetické soustavy. Bude v případě schválení změn 

územního plánu navýšena kapacita trafostanice nebo je v současné době dostatečná i pro 

plánovanou výstavbu? Není možnost, jak se vyhnout tažení sítě v délce 80 m? 

 

3) Studna a kanalizace: 

Pokud mám aktuální informace, není v obci Velké Chvalovice obecní vodovod, a i pokud by 

byl, byla by možnost si u domu vybudovat vlastní vrtanou studnu? Taktéž i s kanalizací, bylo 

by možné vybudovat vlastní čističku odpadních vod? 

 

4) Zemědělský půdní fond: 

V katastru nemovitostí je u daného pozemku uveden způsob ochrany - zemědělský půdní fond. 

Je mi známa skutečnost, že v takovém případě se musí pozemek v rozsahu zastavění vyjmout 

ze ZPF a že se za toto vyjmutí hradí poplatek dle bonity půdy. Bohužel jsem se ale 

mailto:MichaelaSpinkova@seznam.cz


nedopátrala, jak vysoký poplatek by v případě zastavěné plochy cca 110 m2 na daném 

pozemku byl. Není Vám tato informace známa nebo alespoň způsob jak ji zjistit? 

A nakonec samotný územní plán, lze předpokládat, že budou změny územního plánu schváleny 

cca do léta tohoto roku? 

Předem velice děkuji za zodpovězení mých dotazů. 

S pozdravem 

Mgr. M……… Š………. 
 

 

Ze strany MěÚ bylo e-mailem zasláno následující vyjádření: 
 

Dobrý den, 

 

Vážená paní ……., 

 

k budoucímu využití pozemku č.parc. ….. v kat. území Velké Chvalovice sděluji tyto 

informace: 

  

Předpokládá se, že nový územní plán města Peček bude schválen na červnovém,  popřípadě 

říjnovém zasedání Zastupitelstva města Pečky. Předmětný pozemek je  součástí prostoru pod 

označením Z05 Velké Chvalovice - Jih u Chvalovického  potoka. V tomto prostoru  je 

uvažováno provést výstavbu cca 22 rodinných  domků. 

 

 Stavební úřad bude jednotlivým stavebníkům vydávat stavební povolení či  souhlasy s 

ohlášením stavby až po plném zainvestování stavebních pozemků. Budoucí investor, či 

investoři musí ke své tíži uspokojivě vyřešit, tj. -  vyprojektovat, projednat, vystavět a 

zkolaudovat  dopravní  a technické  napojení jednotlivých stavebních pozemků na stávající 

místní komunikaci a  technické sítě. Dle územního plánu se  předpokládá provést výstavbu 

obslužné  vnitřní komunikace oboustranně obestavěné s  parametry MO8/40 pro návrhovou  

rychlost 40km/hod, veřejný profil min.11m,  jízdní profil 6m+jedno nebo  oboustranný 

chodník a se  zajištěním odvodnění komunikace povrchovou kanalizací. V komunikaci lze vést 

technické sítě, tzn. elektro, plyn,  vodovod, splaškovou kanalizaci, telefon, případně KTV. 

  

 Investor  při řešení prostorového uspořádání se musí zabývat místními územními limity. 

 

 Ochranné pásmo vrchního vedení 22 kV 

 Ochranná a izolační zeleň ze strany plánovaného obchvatu 

 Pásem zahrad+ břehový porost podél potoka 

 Požadavek na výsadby uličního stromořadí 

 Respektovat manipulační pásmo vodního toku 

  

 K dalším dotazům: 

  

Studnu ani čističku odpadních vod není třeba budovat, v případě požadavku  na studnu  s 

ohledem na úroveň spodní vody lze připustit stavbu kopané  studny.  

Platba za odnětí ze ZPF na pozemcích, které jsou určeny územním plánem jako stavební, se 

zatím nepředepisuje. 

 

 S pozdravem 
  

 



Následovala odpověď 

 
Děkuji za poskytnuté informace. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. M……… Š……….. 

 

 

 

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) 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 


