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12.6.
2020 

Žádost o poskytnutí informace, kolik má 
město Nalžovské Hory aktuálně obyvatel. 

19.6.
2020 

K 1.1.2020 je ve správním území města 
Nalžovské Hory 1 172 obyvatel s trvalým 
pobytem. 

19.5.
2020 

- Žádost o upřesnění datumu žádosti kvůli 
čitelnosti. 
- Žádost o sdělení, kdo rozhodl, že bude 
v územním plánu chov daňků a nikoli 
elektrárna. 
- Žádost o zaslání platného sazebníku úhrad. 

8.6. 
2020 

- Žádosti p. a p…….. jsou v dohledané 

archivní kopii ne zcela čitelné a bohužel datum 

podání ani my, stejně jako vy, nejsme schopni 

přesně identifikovat.  

- O tom, co bude ve finální verzi územního 

plánu rozhodoval zpracovatel, pořizovatel, 

zastupitelé, dotčené orgány i veřejnost během 

dlouhodobého procesu a ptáte-li se na 

konkrétní nemovitosti, a rozhodnutí, zda chov 

daňků nebo elektrárna, domníváme se s 

odstupem času, že důvodem pro nedoporučení 

elektrárny mohl být zvýšený zábor zemědělské 

půdy.  

- Sazebník úhrad je k dispozici na www 

stránkách obce v záložce „Výroční zprávy, 

poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 v 

platném znění“.  

 

31.3.
2020 

Dotaz na položku právní služby v rozpočtu 
města. 
 
Dotazy k územnímu plánu Nalžovské Hory: 

- lesní plocha v k.ú. Otěšín 
- čistírna odpadních vod v k.ú. Ústaleč 
- chov oborní zvěře – daňků v k.ú. 

Ústaleč 
 

5.5. 
2020 

- Náklady na právní služby jsou v rozpočtu 

uvedeny na řádku místní správa, paragraf 

3399,6171.  

 

- Územní plán (les) – na základě prověření 

situace měl být les zřejmě zakreslen jako 

pozemek určený k zalesnění.  

- Územní plán (ČOV) – v rámci doplnění 

město uvádí, že územní plán neřeší vlastnická 

práva, umístění řeší projektant na základě 

nejvhodněji vybrané lokality.  

- Územní plán (chov zvěře) – v příloze zaslána 

požadovaná žádost. Na jejím základě v rámci 

žádosti vlastníka přilehlých pozemků byl 

projektantem vyčleněn prostor pro budoucí 

chov daňků.  

 

12.3.
2020 

Dotazy k územnímu plánu města Nalžovské 
Hory: 

- Lesní plocha na p.č. 43/1 v k.ú. Otěšín – Byl 
pozemek takto zakreslen na základě 
požadavku některé osoby, nebo na návrh 
obce, popř. zpracovatel UrbioProjekt Plzeň 
zakreslil plochu z vlastní vůle? 
- Čistička odpadních vod – Proč město 
Nalžovské Hory neplánuje čističku na svém 
pozemku, a na základě čeho byl návrh 
zakreslen. 

26.3.
2020 

Odpovědi byly poskytnuty: 
- pozemek byl takto zakreslen na základě 

žádosti vlastníka pozemku, 
- dotaz není pro přesnější stanovisko 

dostatečně konkrétní (kde, jaké k.ú….), 
- pozemek byl takto zakreslen na základě 

žádosti vlastníka pozemku (také není 
přesně definován konkrétní 
pozemek/pozemky). 



- Chov zvěře (daňků) – proč město plánuje 
chov zvěře a na základě jakého návrhu. 

12.3.
2020 

Pod jakou položkou jsou v rozpočtu města 
vedeny náklady na právní služby.  

26.3.
2020 

Náklady na právní služby jsou vedeny pod 
položkou 5169 služby. 

3.3. 
2020 

Žádost o poskytnutí faktury za právní služby za 
leden 2020  

9.3. 
2020 

Požadované informace byly poskytnuty. 

2.3. 
2020 

Žádost o poskytnutí smlouvy na změnu 
územního plánu se zpracovatelem územního 
plánu. 

9.3. 
2020 

Smlouva na změnu územního plánu nemohla 
být poskytnuta. Pracovní znění smlouvy se 
v současné době finalizuje. 

10.2.
2020 

Žádost o poskytnutí všech smluv či dohod a 
případných dodatků uzavřených s právníkem, 
který poskytuje městu Nalžovské Hory právní 
služby. 

11.2.
2020 

Požadované informace včetně smluv byly 
poskytnuty. 

6.2. 
2020 

Žádost o zaslání investičních plánů města 
Nalžovské Hory pro rok 2020. 

18.2.
2020 

Požadované informace byly poskytnuty. 

3.2. 
2020 

Žádost o poskytnutí všech smluv či dohod a 
případných dodatků uzavřených se 
zpracovatelem územního plánu, kterým byl 
Ing. aut. Arch. Pavel Valtr – UrbioProjekt 
Plzeň. 

11.2.
2020 

Požadované informace včetně smluv byly 
poskytnuty. 

15.1.
2020 

Žádost o informace o pozemku parc. č. 109/1, 

trvalý travní porost, zapsaném na LV číslo 198, 

k.ú. Krutěnice.  

 

Žádost o sdělení informace, zda na výše 

uvedeném pozemku váznou jakákoliv práva 

třetích osob, resp. zda je vlastnické a užívací 

právo k tomuto pozemku jakýmkoliv 

způsobem omezeno (zejm. vodní dílo, 

ochranné pásmo vodního zdroje, jakékoliv 

stavby typu oplocení apod.) 

 

28.1.
2020 

Požadované informace byly poskytnuty. 
Na pozemku parc. č. 109/6 v k. ú. Krutěnice    
se nachází veřejný vodovod včetně napájecích 
a ovládacích kabelů. Právo přístupu vyplývá    
ze zákona o veřejných vodovodech a 
kanalizacích:  
§ 7  
Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka   a 
provozovatele při výstavbě, údržbě a 
provozování vodovodu nebo kanalizace  
(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je 
oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo 
stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace 
vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné     
a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené 
cizí pozemky, a to způsobem, který co 
nejméně zatěžuje vlastníky těchto 
nemovitostí. Stejné oprávnění má i 
provozovatel za účelem plnění povinností 
spojených s provozováním vodovodu nebo 
kanalizace.  
Pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 
bylo vyhlášeno rozhodnutím bývalého ONV v 
Klatovech, VLHZ 673/34 ze dne 21.6.1985. 

 



3.1. 
2020 

Žádost o poskytnutí informace týkající se 

územního plánu města Nalžovské Hory.  

Dotazy: 

- proč je na pozemcích parc. č. 211 a 222 v k.ú. 

Ústaleč zakreslena plánovaná čistička 

odpadních vod, 

- na základě jakých podkladů byla do 

územního plánu zakreslena, 

- žádost o poskytnutí podkladů. 

 

16.1.
2020 
 

Požadované informace byly poskytnuty 
v rozsahu daném zákonem, přičemž jedna 
otázka byla odmítnuta s odkazem na §2 odst. 
4 zákona č.106/1999 Sb.  
Odpověď na dotazy ze dne 3.1.2020 a 
7.1.2020 je shodná: 
Z důvodu stále se opakujících vámi zasílaných 
žádostí k náhodně zvoleným nemovitostem v 
rámci schváleného územního plánu Nalžovské 
Hory sdělujeme:  
 
- Územní plán (dále jen ÚP) Nalžovské Hory byl 
zpracováván v letech 2009-2014. V průběhu 
pořizování ÚP ani zpracování Změny č.1 ÚP 
Nalžovské Hory nevznikly žádné požadavky na 
úpravy ÚP. V procesu pořizování bylo 
prováděno seznámení obyvatel i vlastníků 
nemovitostí jak se záměry, tak se situací 
mapovanou a měněnou v jednotlivých 
místních částech. ÚP byl veřejně projednáván 
a v předstihu byl vyvěšen na webových 
stránkách obce, kde je trvale k dispozici. Každá 
připomínka či nesouhlas byla projednávána a 
písemně zodpovězena, pokud majitel 
nemovitosti takto neučinil, pak situaci 
odsouhlasil.  

- Pořizovatelem územního plánu je úřad 
územního plánování příslušné Obce                            
s rozšířenou působností (ORP), který také 
případně poskytuje příslušné informace o 
zpracované územně plánovací dokumentaci a 
archivuje průběh jejího pořizování, a to vše 
podle aktuálního znění stavebního zákona, 
navazujících prováděcích vyhlášek a další 
legislativy (obsah a rozsah informací o ÚP). 
Zastupitelstvo zadávající obce ÚP vydává jako 
opatření obecné povahy.  

 
Podle ustanovení §15 odst.1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím se 
poskytnutí informace v části dotazu  – proč to 
je takto zakresleno – odmítá.  
Odůvodnění:  
- Informace je odmítnuta s odkazem na §2 
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. 
 

7.1. 
2020 

Žádost o poskytnutí informace týkající se 

územního plánu města Nalžovské Hory. 

 Dotazy: 

- proč je na pozemcích parc. č. 935/14, 935/13 

a 977 v k.ú. Ústaleč zakreslen plán chovu 

oborní zvěře – daňků 

- na základě jakých podkladů byl zakreslen, 

- žádost o poskytnutí podkladů. 

16.1.
2020 

 


