MĚSTSKÝ ÚŘAD PEČKY
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj. 558/2016

V Pečkách dne 25. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2015 podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Pečky, 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 2016 zveřejňuje svoji činnost za rok 2015.
Výroční zprávu MěÚ Pečky předkládá:
 Tajemník městského úřadu
 Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy
 Odbor majetku města

a) počet podaných žádostí o informace
žádosti podané písemně:
MěÚ Pečky, tajemník městského úřadu, odbor výstavby, zemědělství, životního
prostředí a dopravy a odbor majetku města nezaznamenal v roce 2015 žádné
písemné podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke správnímu
orgánu ohledně poskytnutí informací.

žádosti podané elektronicky:
Tajemník městského úřadu se v roce 2015 zabýval následujícími žádostmi:

1)

Dne 7.12.2015 požádal prostřednictvím e-podatelny žadatel Tomáš
Berger, bytem….. Praha 5 o poskytnutí informace, zda Město Pečky
uzavřelo v minulosti spolupráci se společnostmi NEWTON Media,
a.s. (IČO 28168356), Anopress IT, a.s. (IČO 26694484) a Bisnode
Česká republika, a.s. (IČO 63078201).
Žadateli byla prostřednictvím e-mailové pošty téhož dne zaslaná
odpověď, ze které vyplynulo, že Město Pečky nikdy v minulosti
neuzavřelo smlouvu s uvedenými společnostmi. Žadatel se dále
k takto poskytnuté informaci nevyjádřil.

2)

Dne 9.12.2015 požádal prostřednictvím datové zprávy jednatel
společnosti Heagel , s.r.o. se sídlem Na Vyhlídce 2582, 738 01
Frýdek - Místek o informaci, zda Město Pečky používá právní
informační systém firmy Codexis.
Žadateli byla prostřednictvím e-podatelny pošty dne 10.12.2015
zaslaná odpověď, ze které vyplynulo, že Město Pečky tento právní
informační systém nepoužívá. Žadatel se dále k takto poskytnuté
informaci nevyjádřil.

3)
4)

Dne 22.12.2015 podal prostřednictvím e-podatelny žádost o
poskytnutí informace žadatel Jaromír Kunovský, bytem……………...
788 25 Branná. Předmětem žádosti byly platové poměry tajemníka
úřadu ve druhém čtvrtletí roku 2012.
Žadateli byla dne 29.12.2015 zaslaná písemná odpověď na sdělenou
adresu, ve které byla požadovaná informace v plném rozsahu sdělena.
K této formě povinný přistoupil na základě požadavku oprávněného.
Žadatel informaci převzal dne 31.12.2015 ( doloženo doručenkou) a
dále k takto poskytnuté informaci se nevyjádřil.

.

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy nezaznamenal
v roce 2015 elektronické podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke
správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací.
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, územnímu
plánu města a obcí apod. Na tyto dotazy je zpravidla bezprostředně odpovídáno
jak elektronicky, popřípadě telefonicky.
Za všechny případy lze např. uvést následující typy:
1. Podání ze dne 19.1.2015 zaslané prostřednictvím e-mailové pošty:
Žádost o poskytnutí informací k pozemku č. ……..….vzhledem k tomu, že
uvažuji o koupi pozemku v Pečkách č. ………./….., prosím Vás, o
poskytnutí informací k tomuto pozemku. V katastru nemovitostí je uveden
druh pozemku orná půda, lze vůbec na tomto pozemku stavět rodinný
domek? A jaké veškeré podmínky byste ke stavbě měli? A od jakých institucí
byste potřebovali potvrzení ke stavebnímu povolení? Bylo by možné se
připojit na veškeré inženýrské sítě včetně kanalizace?
Předem děkuji za vyřízení.
Jméno, příjmení: …………………
Odpověď MěÚ Pečky ze dne 20.1.2015:
k Vašemu dotazu sděluji, že pozemek parc.č. ………./…… v k.ú. Pečky je
pozemkem stavebním. Na pozemek lze umístit stavbu pro bydlení a tuto
připojit na inženýrské sítě. Způsob projednávání je závislý od Vašeho
požadavku na zastavěnou plochu. V každém případě musíte mít projektovou
dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou.
Žadatel na vyjádření MěÚ Pečky dne 20.1.2015 odpověděl:
Dobrý den, děkuji Vám za vyřízení mého e-mailu. Děkuji a s přáním
pěkného dne

2. Dotaz k územnímu plánu ze dne 10. října 2015:
prosím o informaci k územnímu plánu obce Pečky. V tomto katastrálním
území vlastním ………………………………………………. Jaké je
prosím využití parcely ……………………… v územním plánu obce?
Odpověď ze dne 12.10.2015:
podle územního plánu pozemek parc. č. ……. je součástí výrobních
ploch s určením pro nezávadnou výrobu, sklady apod. Na internetových
stránkách města Pečky www.pecky.cz je vyvěšen kompletní územní plán,
tuto informaci si tak můžete ověřit. Váš případný záměr doporučuji
osobně konzultovat.

Odbor majetku města nezaznamenal v roce 2015 elektronické podání, které by
mělo povahu žádosti směřované ke správnímu orgánu ohledně poskytnutí
informací.
Prostřednictvím e-mailu, bylo zaznamenáno cca 25 dotazů k městským stavbám
a plánovaným stavbám. Na tyto dotazy je taktéž bezprostředně odpovídáno jak
elektronicky, popřípadě telefonicky.

žádosti podané ústně:
Z povahy činnosti předkladatele výroční zprávy lze konstatovat, že téměř na
každého kdo navštívil kancelář tajemníka úřadu, odboru výstavby, zemědělství,
životního prostředí a dopravy a kancelář odboru majetku města 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 kanceláře. Informace jsou úředníky a pracovníky
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

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r.
tajemnice

