Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2019

Datum
dotazu

Dotaz

Datum
odpovědi

Odpověď

27.12.2019

Žádost o poskytnutí informace
týkající se územního plánu města
Nalžovské Hory a informace o
pozemku parc. č. 43/1 v k.ú. Otěšín.
Dotazy:
- proč je to takto v plánu zakresleno,
- na základě jakých podkladů to bylo
zaneseno a žádost o poskytnutí
těchto podkladů.

10.1.2020

Požadované informace byly poskytnuty
v rozsahu daném zákonem, přičemž jedna
otázka byla odmítnuta s odkazem na §2 odst.
4 zákona č.106/1999 Sb.
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.

17.12.2019

Žádost o poskytnutí informace o
plánu chovu oborní zvěře-daňků
(U20) v k.ú. Ústaleč.
Dotazy:
- kdo chov oborní zvěře do
územního plánu zakreslil,
- proč ho tam zakreslil,
- na základě jakých podkladů byl
zakreslen, a žádost o poskytnutí
těchto podkladů.

21.12.2019 Požadované informace byly poskytnuty.
Územní plán zpracovala firma Urbio Projekt
Plzeň a uvedené pozemky jsou takto
zakresleny na základě schváleného ÚP ze dne
24.4.2014.

Žádost o poskytnutí informace o
plánované čističce odpadních vod
(U3) v k.ú. Ústaleč.
Dotazy:
- kdo čističku do ÚP zakreslil,
- proč ji tam zakreslil,
- na základě jakých podkladů byla
zakreslena,
a žádost o
poskytnutí těchto podkladů.
Žádost o poskytnutí informace o
pozemku p.č. 43/1 v k.ú. Otěšín,
který je v územním plánu města
Nalžovské Hory uveden jako plocha
lesní.
Dotazy:
- kdo toto do ÚP zakreslil,
- proč to tam zakreslil,
- na základě jakých podkladů to bylo
zaneseno, a žádost o poskytnutí
těchto podkladů.
Žádost o poskytnutí informace, zda
obdržel úřad v květnu 2012 podání
týkající se změny hranice intravilánu
v k.ú. Krutěnice, zároveň žádost o
zaslání jeho elektronické kopie a jak
bylo s podáním naloženo.
Kdo a kdy, v jakém časovém
intervalu, vybírá datovou schránku.

19.12.2019 Požadované informace byly poskytnuty.

15.7.2019

28.6.2019

9.12.2019

2.12.2019

19.7.2019

15.7.2019

25.6.2019

Územní plán zpracovala firma Urbio Projekt
Plzeň a uvedené pozemky jsou takto
zakresleny na základě schváleného ÚP ze dne
24.4.2014.

11.12.2019 Požadované informace byly poskytnuty.
Územní plán zpracovala firma Urbio Projekt
Plzeň a daný pozemek je možné do budoucna
zalesnit a propojit s okolními komplexy.

2.8.2019

Požadované informace byly poskytnuty. Byla
zaslána kopie žádosti.

19.7.2019

Datová schránka je vybírána každý den
zaměstnankyní úřadu. S datovou zprávou je
nakládáno stejně jako s ostatními doručenými
dokumenty pro městský úřad viz Spisový a
skartační řád Městského úřadu Nalžovské
Hory.

Upřesněná žádost o sdělení údajů o
trvalém pobytu osob od roku 1995
v areálu Sedlečko.

19.7.2019

Informace o osobách s aktuálním i
neaktuálním trvalým pobytem v části
Sedlečko byla poskytnuta.

Žádost o zaslání elektronické kopie
neupřesněného zápisu jednání
Zastupitelstva města Nalžovské
Hory.
Má MěÚ Nalžovské Hory
zpracovaný spisový řád o oběhu
dokladů?
Existují pravidla pro vyzvedávání
dokumentů z datové schránky?
Žádost o elektronické kopie.

3.7.2019

Požadované informace byly poskytnuty.

3.7.2019

Požadované informace byly poskytnuty. Byl
zaslán Spisový a skartační řád.

21.6.2019

Žádost o poskytnutí Informace:

1.7.2019

a/ které osoby měly či mají uvedeno
jako místo trvalého bydliště
jakoukoliv nemovitost nacházející
se v areálu Statku Sedlečko od
roku 1995 do současnosti,
s uvedením data přihlášení a
odhlášení trvalého pobytu.

Požadované informace byly částečně
poskytnuty: z důvodu rozsahu požadovaných
informací lze do podkladů nahlédnout
v sekretariátu MěÚ.
Zkrácená verze odpovědi:
a/ ke dni podání žádosti má trvalé bydliště
v části Sedlečko č.p. xx pan xx. V dalším
odkazuji na rozhodnutí (* viz níže) o
částečném odmítnutí s ohledem na ochranu
osobních údajů třetích osob. Současně se
domníváme, že v části žádosti týkající se
trvalých pobytů se jedná o vychýlení
z režimu zákona č.106/1999 Sb., neboť
získávání takovýchto informací je upraveno
zvláštním zákonem, a to zákonem
č.133/2000 Sb.

b/ byl v areálu Statku Sedlečko
uskutečněn úřední svatební obřad,
a to od roku 2005 do současnosti,
s uvedením data konání
svatebního obřadu a jména
oddávajícího úředníka.

b/ seznam uskutečněných obřadů včetně
oddávajícího zpracován a poskytnut,
k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ.
*) Podle ustanovení §15 odst.1 zákona o
svobodném přístupu k informacím se
poskytnutí informace v části – které osoby
měly jako místo trvalého bydliště jakoukoli
nemovitost nacházející se v areálu Statku
Sedlečko od roku 1995 s uvedením data
přihlášení a odhlášení – odmítá.

Odůvodnění:
Informace o osobách s neaktuálním trvalým
pobytem v části Sedlečko je odmítnuta
s ohledem na ochranu osobních údajů třetích
osob.

17.6.2019

Žádost o poskytnutí informace:
a/ Co bylo důvodem, že byla snížena
dotace na uspořádáním přehlídky
divadelních souborů ve dnech 13.
až 15. září 2019, a to o 50 % z 10
tisíc Kč na 5 tisíc Kč.
b/ Jakým způsobem chce podporovat
město rozvoj kultury v dalším
období.
c/ Proč je v rozpočtu pravidelně
podporována sportovní činnost, a
ne kultura jako celek.

1.7.2019

Požadované informace byly poskytnuty:
Z důvodu rozsahu požadovaných informací do
podkladů lze nahlédnout v sekretariátu MěÚ.
Zkrácená verze odpovědi:
a/ Nebyla snížena dotace jako taková, byla
projednána žádost o dotaci a tam byla
schválena výše, kterou rada města
považuje v dané chvíli za adekvátní.
Dotace nejsou nárokové. TJ Sokol jsou
ročně poskytovány částky okolo 30 000,Kč, a i nadále město plánuje obdobnou
podporu. Předpokládáme i podporu od
jiných zdrojů jako mateřské organizace
nebo kraje a jsou možné též vlastní
komerční aktivity s ohledem na vlastnictví

budovy sokolovny v centru obce. Do
budoucna by bylo prospěšné, kdyby dva
spolky s obdobným zaměřením v jedné
obci-TJ Sokol a SK svou činnost
sjednotily např. i s ohledem na dotační
požadavky.
b, c/ Jedná se sice o dotazy na hranici
částečného odmítnutí z titulu sdělování
názoru či předjímání budoucího
rozhodnutí, nicméně přesto: kulturní akce
je potřeba vnímat v kontextu celého
teritoria obce a s ohledem na tradici,
poptávku a očekávání. Kulturní akce se
konají téměř ve všech obcích spadajících
pod město Nalžovské Hory. Jsou mezi
nimi i takové, na které se z rozpočtu města
nepřispívá vůbec a přesto mají široký
ohlas i návštěvnost.

8.1.2019

Žádost o zaslání investičních plánů
Vašeho města, Krajského úřadu či
obce pro rok 2018. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které plánujete
uskutečnit v letech 2019-2022.
Případně jsou dokončovány
z předchozích let a budou
financovány z rozpočtu města, obce,
krajského úřadu nebo z dotačních
titulů či za jejich podpory.

17.1.2019

Město Nalžovské Hory má na období 2019 a
dále v aktuálním plánu následující významné
investiční akce: přístavbu garáže DA,
přestavbu jídelny školky na družinu, řešení
havarijního stavu vodovodu, dostavbu
kanalizace - stoka B7-1 a opravy místních
komunikací. Náklady na akce budou
předmětem výběrových řízení.

31.12.2018

Má obec vyhlášku omezující
používání zábavní pyrotechniky?

3.1.2019

Město Nalžovské Hory používání zábavní
pyrotechniky vyhláškou neupravuje.

