
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  PEČKY 
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky 

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

Čj. PEC/561/2017                            V Pečkách dne 16. února 2017 

 
 

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 
za rok 2016 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 2017 zveřejňuje svoji činnost za rok 2016. 

 

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, odbor majetku města obdržel dne 26.9.2016  jedno písemné 

podání, které bylo žádostí směřovanou ke správnímu orgánu o poskytnutí 

informace. Žadatelka požadovala poskytnutí kopie nájemní smlouvy mezi 

Městem Pečky a panem D.H.  Žadatelce byla kopie nájemní smlouvy zaslána.  

 

žádosti podané elektronicky: 

 



Tajemník městského úřadu v roce 2016 se zabýval následujícími žádostmi: 

Dne 14.7.2016 požádal prostřednictvím e-podatelny  žadatel  SPELOS z.s.p.o., 

Praha 1 , IČO: 02752948 o poskytnutí informace týkající se narušování 

veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her 

povolených podle zákona č.202/1990 Sb. Odpověď byla prostřednictvím e-

mailové pošty  zaslána dne 19.7.2016. Totožný dotaz vznesl týž žadatel 

opakovaně dne 27.10.2016. 

 

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy zaznamenal 

v roce 2016 jedno elektronické podání , které by mělo povahu žádosti 

směřované ke správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací. 

 

Dne 9.3.2016 byla k MěÚ Pečky, odboru výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy 

doručena žádost ……., nar……., bytem ……… v zastoupení 

…………………….., advokát.. reg.č.ČAK ………… se sídlem 

………………………… podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů ohledně zaslání kopie kolaudačního 

souhlasu vydaného k objektu č.p. ………. v ……………... 

MěÚ Pečky, odbor výstavby, zemědělství, ŽP a dopravy jako příslušný úřad 

posoudil předmětnou žádost  a na základě tohoto posouzení  podle § 15, odst.1, 

tohoto zákona vydal dne 22.3.2016 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle kterého 

se žadateli,  požadované informace podle § 11, odst.1 a), zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím  neposkytují, protože se vztahovaly výlučně 

k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Rozhodnutí 

nabylo právní moci po uplynutí předepsané lhůty. 

  

Prostřednictvím e-mailu bylo zaznamenáno cca 20 dotazů ke stavebním řízením, 

žádostem o poskytnutí pomoci ohledně určení pozemků, plánovaných staveb, k 

provozní době sběrného dvora o prázdninách, územnímu plánu města a okolních 

obcí apod. Na tyto dotazy je zpravidla bezprostředně odpovídáno  elektronicky, 

popřípadě telefonicky. 

 

Za všechny případy lze např. uvést následující typy: 

 

1.  Podání ze dne 7.2.2016 a násl. zaslané prostřednictvím e-mailové pošty: 

Dobrý den obracím se na Vás s následujícím dotazem. Na sousedním 

pozemku……….. provádí podle stavebního rozhodnutí úpravy RD a garáže. 

Garáž sousedí s naši zahradou. Ve stavebním povolení není napsáno, že na náš 

pozemek, východní strana přibudou 2 okna. Žádám Vás proto o zprávu, zda je 

toto možné bez schválení. Děkuji. …… jméno, příjmení 



Odpověď : 8. 2. 2016,  

 

Dobrý den, 

ke stavebnímu záměru na stavební úpravy RD…….. je vydané pravomocné 

stavební povolení, kde ve výrokové části je shrnuta prováděná činnost na RD a 

na garáži. Součástí k tomuto rozhodnutí je i schválená projektová dokumentace, 

která byla přílohou ke stavebnímu řízení. Během řízení jste se k podkladům 

rozhodnutí, tj. předložené projektové dokumentaci, mohli vyjádřit. V oznámení 

o zahájení řízení, které Vám bylo doručeno, byla určena lhůta 10-ti dnů od 

doručení k tomu podat na stavební úřad námitky a současně Vám bylo 

umožněno nahlédnout do projektové dokumentace. Jelikož se jedná o stavební 

povolení nikoliv ohlášení stavby, tak se souhlasy sousedů k řízení nedokládají. 

Stavební zákon umožnil při řízení podle §108 (stavební povolení) podat námitky 

a nahlédnout do PD, jak píšu o pár řádek výše. 

  

Nahlédl jsem do PD a u garáže jsou plánovaná dvě okna a to o rozměrech 

900x1400 směrem k Vašemu pozemku. Tato okna jsou zakreslena ve výkrese 

č.PL-A3-104 pod názvem Půdorys 1.NP garáž/dílna. Ohledně vysvětlení oken 

doporučuji kontaktovat stavebníka a vše s ním probrat. Také zároveň dodávám, 

že okna jsou dle předložené PD pravomocně povolena. 

  

násl:  5.3.2016 

 

Dobrý den  

děkuji za Vaši zprávu. Zároveň Vás prosím, zda budete v úřadu 9. 3. v 

dopoledních hodinách. Přijela bych nahlédnout do plánků, zjistila jsem ještě 

nějaké nesrovnalosti, které bych konzultovala s Vámi osobně. 

Děkuji předem za odpověď. 

 

Odpověď:  7. 3. 2016,   

Dobrý den, 

měl bych tu být. Můžete se zastavit. 

 

2.  Podání ze dne 9.3.2016 zaslané prostřednictvím e-mailové pošty: 

 

Dobrý den,  

 

uvažuji o koupi pozemku ………….. v …………….. Chtěl bych se zeptat, zda 

by bylo možné na tomto pozemku stavět stavbu typu, jaký je uveden 

zde: http://woo................cz/................detail= 

http://woo................cz/................detail=


Podle územního plánu je tam plánováno bydlení vesnického typu. Bohužel se mi 

nepodařilo dohledat psanou formu územního plánu, abych si ověřil, jaké 

regulativy se k tomu vážou (sklon střechy,atd.). 

Předpokládám, že voda, kanalizace a elektrika by zde nebyl problém, jelikož 

pokud se nemýlím, tak se tyto sítě nacházejí v komunikaci sousedící s 

pozemkem (překvapuje mě, že nejsou již vyvedeny, ale to by neměl být 

problém). 

 

Předem děkuji za odpověď  

Jméno, příjmení, telefon 

 

Doručeno 9.3.2016, Vyřízeno telefonicky 10.3.2016 

 

Odbor majetku města obdržel 8.2. 2016  elektronické podání, které  mělo 

povahu žádosti směřované ke správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací. 

Společnost INSTAV Media s.r.o., Praha, IČO: 03441725 požádala o zaslání 

investičních plánů města. Informace byla poskytnuta odkazem na webové 

stránky města. 

 

 

 

žádosti  podané  ústně: 

 

 

Z povahy činnosti předkladatele výroční zprávy lze konstatovat, že informace 

jsou úředními osobami poskytovány v souladu se zákonem.  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 

       

 

 

 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 

                                                                                   tajemnice      


