MUHO/23643
Dotaz:
Pěkný den,
Chtěl bych Vás prosím požádat o poskytnutí následujících informací (na základě zákonu 106/1999
Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím) ohledně nedokončených stavebních řízení. Jedná se
mi pouze o vypsání parcelních čísel a katastrálního území, kterého se to jedná.
Zde jsou parametry: nedokončená stavební řízení a nad 1000 m2 hrubé podlažní plochy.
Oblast – celá oblast v působení Vašeho stavebního úřadu.
Jsem srozuměn s tím, že tato služba je dána za úplatu.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 25. 10. 2021 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/23643/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), kdy předmětem Vámi
podané žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací: požádat o poskytnutí následujících informací
(na základě zákonu 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím) ohledně nedokončených
stavebních řízení. Jedná se mi pouze o vypsání parcelních čísel a katastrálního území, kterého se to
jedná. parametry: - nedokončená stavební řízení - nad 1000 m2 hrubé podlažní plochy Oblast: - celá
oblast v působení Vašeho stavebního úřadu
K Vámi podané žádosti Vám sdělujeme, že nyní evidujeme 64 nedokončených stavebních řízení.
Podrobnější informace týkající se výčtu parcel a hrubé podlažní plochy nejsme schopni z předmětných
řízeních automaticky generovat.
S pozdravem, Ing. David Grunt Vedoucí odboru
=======================================================================
MUHO/24001/2021
Dotaz:
Vážení,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám v souvislosti
s bodem „Rada města souhlasí s návrhem nového dopravního značení, jehož účelem bude
zjednosměrnění části Lidické ulice v Hořovicích. Zajistit provedení“ Usnesení č. 19, na kterém se
Rada města Hořovice usnesla dne 13. 10. 2021, o poskytnutí těchto informací:
1. V jaké části ulice Lidická má být zjednosměrnění provedeno a ve kterém směru bude provoz
omezen.
2. Jaké jsou důvody ke zjednosměrnění části ulice Lidická a kdo zjednosměrnění požaduje.
3. Veškeré podklady, které má Městský úřad Hořovice k této problematice k dispozici, včetně
kopií oslovení dotčených orgánů (např. dopravního inspektorátu PČR) a jejich následná
stanoviska.
4. Informaci o tom, zda se jedná o stejné zjednosměrnění, která Rada města Hořovice dne 21. 8.
2019 zamítla (Usnesení č. 14) a pokud ano, informaci, proč bylo tehdy zjednosměrnění
zamítnuto a jaké nové skutečnosti nastaly v posledních 2 letech, které přiměly Radu města
Hořovice změnit rozhodnutí.
5. Studii využívání ulice Lidická pro dopravu a vlivu zjednosměrnění části ulice Lidická na
dopravní situaci v centru Hořovic, na náměstí Boženy Němcové a ulici Větrná v okolí
mateřské školky. Pokud taková studie neexistuje, pak informaci o tom, zda si je Město
Hořovice vědomo, že odsouhlasené zjednosměrnění způsobí zhoršení dopravní situace
v okolních ulicích (především v ulici Větrná u mateřské školky) a komplikaci pro řidiče,
protože ulici Lidická využívá řada obyvatel jižní části Hořovic a obyvatel obcí Hvozdec a
Podluhy jako spojnici jejich bydlišť s obchodní zónou v Hořovicích, průmyslovými zónami
v okolí Hořovic a dálnicí D5, aby se vyhnulo v některých časech dopravně přetíženému centru
Hořovic.
6. Informaci o počtu vozidel, které v současné době průměrně za den projedou předmětnou části
ulice Lidická v jednotlivých směrech, pokud má MěÚ Hořovice tyto informace k dispozici.
Dále počet vozidel, které v současné době průměrně za den projedou ulicí Valdecká přes
náměstí Boženy Němcové v jednotlivých směrech a ulicí Větrná v okolí mateřské školky,
pokud má MěÚ Hořovice tyto informace k dispozici.

7. Informaci, zda si je MěÚ Hořovice vědom častého porušování Zákona o provozu na
pozemních komunikacích a tím zhoršené průjezdnosti ulice Lidická především v úseku mezi
křižovatkami s ulicí Valdecká a Dolní, kdy vozidla parkují na chodníku nebo přímo v jízdním
pruhu tak, že nezůstane zachován jeden jízdní pruh šířky min. 3 m pro každý směru jízdy (§25
bod 3). Řešil MěÚ Hořovice zhoršenou průjezdnost ve spolupráci s Městskou policií
Hořovice, PČR, případně majiteli nemovitostí, u kterých vozidla nevhodně parkují?
8. Velice děkuji za poskytnutí požadovaných informací.
Odpověď:
Vážený pane,
dne 29. 10. 2021 jsem byl pověřen ke zpracování odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v souvislosti se změnou dopravního značení v Lidické ulici
v Hořovicích, kterou dne 13. 10. 2021 schválila na svém zasedání Rada města Hořovice. Celkem jste
v žádosti položil celkem sedm otázek. Postupně se na ně pokusím odpovědět.
1. V jaké části ulice Lidická má být zjednosměrnění provedeno a ……… . Zjednosměrnění ulice je
schváleno v úseku od křižovatky s ulicemi Polní a Dolní po křižovatku s Valdeckou ulicí. Provoz
bude omezen ve směru od jihu k severu, tedy „z kopce“. Přehledněji viz přiložené situace (Lidická
- zjednosměrnění části ulice - KŘP Stř. kraje - souhlasné stanovisko ke změně DZ – situace.pdf)
2. Jaké jsou důvody ke zjednosměrnění části ulice Lidické a kdo ……. . Důvodem zjednosměrnění je
nadměrný provoz, hlavně v ranních hodinách, kdy je místní komunikace v Lidické ulici využívána
jako zkratka řidiči z okolních obcí, místo aby byla používána krajská silnice III/1147, která je
k průjezdu městem určena a která vede prakticky souběžně s Lidickou ulicí. (rozdíl v ujeté
vzdáleností je v nízkých stovkách metrů). Radní svůj tehdejší (rok 2019) nesouhlas ani letošní
souhlas se zjednosměrněním nijak neodůvodnili, tudíž vám nedokáži tuto požadovanou informaci
sdělit. O motivech se více dozvíte v odstavci 6.
3. Veškeré podklady, které má městský úřad k této problematice k dispozici …. . (viz. přílohy)
4. Informaci o tom, zda se jedná o stejné zjednosměrnění, která Rada ……. . Nejedná. V roce 2019
projednávala rada města zjednosměrnění části ulice mezi křižovatkami ulic Polní a Dolní na jedné
starně a ulicí Horní na straně druhé. I tehdejší požadavek na zjednosměrnění měl jinou motivaci
než je uvedena v odstavci 2.
5. Studii využívání ulice Lidická pro dopravu a vlivu zjednosměrnění části ulice Lidická na dopravní
situaci v centru Hořovic ….. Žádná studie využívání komunikace v Lidické ulici v Hořovicích pro
dopravu zpracována nebyla. Změna dopravního značení v Lidické ulici je navržena tak, aby
nezpůsobila žádné nové komplikace jak řidičům vyjíždějícím z oblasti od Větrné ulice, s výjimkou
toho, že budou muset pokračovat po silnici III/1147 a nikoliv po místní komunikaci v Lidické ulici.
Nenapadají nás ani žádné zvláštní komplikace pro řidiče, kteří z náměstí Boženy Němcové odjedou
ulicí Svatopluka Čecha, tedy trasou, kterou předpokládáme, že zvolí ti řidiči, kteří dosud projížděli
Lidickou ulicí a nechtějí projíždět přes Palackého náměstí.
6. Informaci o počtu vozidel, které v současné době průměrně za den projedou ……. . Žádnou
z těchto požadovaných informací nemá město Hořovice k dispozici. Motivací byl hlavně zvyšující
se tlak obyvatel této ulice na zklidnění dopravy v ulici, který byl ventilován přes jednoho z radních.
7. Informaci, zda si je MěÚ Hořovice vědom častého porušování Zákona … . Ano, Městský úřad
Hořovice si je vědom porušování Zákona o provozu atd. a to jak v Lidické ulici v Hořovicích, tak
v naprosté většině obousměrných místních komunikací v Hořovicích, které stejně jako předmětná
komunikace v Lidické ulici nedosahují dnešních požadovaných normových šířek. Městská policie
samozřejmě mnohokrát řešila špatné parkování v této i ve většině dalších ulic.
S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice
========================================================================
MUHO/21535/2021
Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s. r. o., která patří od roku 1995 mezi
největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a
Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny BYGGFAKTA GROUP, která má
celoevropskou působnost. V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních
materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom
s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům
z Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 týkající se pozemních
staveb (budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- Identifikace žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň
IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo
krátký popis stavby)
- Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- Druh rozhodnutí
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopí výše zmíněných vydaných
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o
jejich zaslání. Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem.
Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy
počátkem každého kvartálu v roce.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 4. 10. 2021 Vaši žádost
č. j. MUHO/21535/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím) kdy předmětem Vámi podané
žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací: poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů
nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim
úřadem za období od 01.07.2021 až 30.09.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
Identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj).
Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby).
Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici).
Druh rozhodnutí.
Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému
statistickému úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně
souhlasů, orientační náklady, počty dokončených budov atd. V souvislosti s Vaší žádosti Vám
přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců červenec - srpen 2021.
Statistické údaje za období září 2021 v současné době poskytnout nelze, jelikož tato data nebyla
zpracována a ČSÚ se předávají vždy k 10. dni v konkrétním měsíci.
Požadované podrobnosti týkající se identifikací žadatele a konkrétní popis záměru jsou požadavky
vyplývající z nahlížení do spisů dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu.
Pro nahlížení do spisů v případě že jste účastníky konkrétního spisu pro předmětnou stavbu případně
prokážete oprávněnost pro nahlížení dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu podejte odůvodněnou žádost.
S pozdravem
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha:
Výkazy obecný SÚ – červenec 2021 – srpen – 2021.formát xls.
========================================================================
MUHO/17595/2021
Dotaz:
Na základě zákona č. 106/19699 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o
informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům. Konkrétně prosím o počet vydaných
loveckých lístků cizinců za každý rok za období 2010 – 2020. K počtu vydaných loveckých lístků
cizincům uveďte prosím také, na jak dlouho byly lovecké lístky vydány a jakým národnostem.
Informace si případně mohu roztřídit a upravit sama.
Vámi sdělené informace budou zapracovány do mezinárodního projektu HUNTOUR, který je
spolufinancovaný z programu ERASMUS+. Tento projekt je pod záštitou Lesnické a dřevařské
fakulty České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU). Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření
vzdělávacích materiálů pro následné rozhodování a řízení rozvoje loveckého cestovního ruchu
v zemích Evropské unie. Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na těchto webových
stránkách: https://huntour.czu.cz
Velice Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 12. 8. 2021 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/17595/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), kdy předmětem Vámi
podané žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací:

,,Počty vydaných loveckých lístků cizincům za období 2010 – 2020“.
Na základě podané žádosti uvádíme tento výčet vydaných dokladů:
rok
počet
národnost
platnost
2010
3
Švýcarská
1 rok
2011
14
Švýcarská
1 rok
2012
11
Švýcarská 10 Italská 1
1 rok
2013
15
Švýcarská 11 Island 4
1 rok
2014
1
Švýcarská
1 rok
2015
0
2016
9
Švýcarská
1 rok
2017
7
Švýcarská
1 rok
2018
0
2019
0
2020
0
S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
========================================================================
MUHO/19101/2021
Dotaz:
Dovoluji si Vás oslovit za vydavatelství Business Media One, s.r.o., které je od roku 1994 jedničkou
na trhu v oblasti odborných titulů zaměřených na stavbu a architekturu v rámci České a Slovenské
republiky. Vydáváme tituly jako Můj dům, Rodinný dům krok za krokem, Stavitel nebo Stavba.
V rámci projektu určeného pro podporu výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb,
stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci
v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás
žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí
informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí), vydaných Vaším úřadem za
období od 1. 1. 2021 až 31. 8. 2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme tyto informace:
- identifikace žadatele (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, obec, kraj)
- identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pro účely žádosti je pro nás nejvhodnější zaslání jednoduchého přehledu nebo kopií vydaných
rozhodnutí obsahující výše uvedené informace pomocí datové schránky.

Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 8. 4. 2021 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/7320/2020 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), kdy předmětem Vámi podané
žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací:
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.01.2021 až 31.08.2021 dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
identifikaci žadatele (např. akciová společnost, obec, kraj)
identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby)
lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
druh rozhodnutí
datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému
statistickému
úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně souhlasů,
orientační
náklady, počty dokončených budov atd.
V souvislosti s Vaší žádosti Vám přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců leden –
srpen – 2021.
Požadované podrobnosti týkající se identifikací žadatele a konkrétní popis záměru jsou požadavky
vyplývající z nahlížení do spisů dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu.
Pro nahlížení do spisů v případě že jste účastníky konkrétního spisu pro předmětnou stavbu případně
prokážete oprávněnost pro nahlížení dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu podejte odůvodněnou žádost.
S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha:
Výkazy obecný SÚ – leden 2021 – srpen – 2021.formát xls.
=======================================================================
MUHO/18300/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací
Podatel tímto žádá Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí jako povinný subjekt
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí
následujících informací:

Kopie povolení, souhlasu nebo vyjádření Městského úřadu Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí k realizaci stavby na pozemcích parc. č. 2331/19, parc. č. 2330/2, parc. č.
2329/5, parc. č. 2331/32, parc. č. 2331/57, parc. č. 2331/40, parc. č. 2331/63, parc. č. 2331/48
k. ú. Hořovice.
- Kopie povolení, souhlasu nebo vyjádření vlastníků pozemků parc. č. 2331/24, parc. č.
2331/26, parc. č. 2331/27, parc. č. 1231/61, parc. č. 2331/30, parc. č. 2331/38, parc. č.
2331/55, parc. č. 2331/47, parc. č. 2331/46, parc. č. 2331/52, parc. č. 2331/53, parc. č. 2330/1,
parc. č. 2329/9, parc. č. 2329/3, parc. č. 2317 a vlastníků staveb rodinných domů umístěných
na pozemcích parc. č. 2331/64, parc. č. 2331/69, parc. č. 2331/170, parc. č. 2331/69, parc. č.
2331/104, parc. č. 2331/68, parc. č. 2331/67, parc. č. 2331/65, parc. č. 2331/176, parc. č.
2331/153, parc. č. 2330/10, parc. č. 2329/12, parc. č. 2329/11, parc. č. 2316/2 a parc. č. 2316/1
k realizaci stavby na pozemcích parc. č. 2331/19, parc. č. 2330/2, parc. č.. 2329/5, parc. č..
2331/32, parc. č.. 2331/57, parc. č. 2331/40, parc. č. 2331/63. parc. č. 2331/48 k. ú. Hořovice.
- Vyjádření o zatřídění stavby komunikace ve smyslu § 3 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
Vyžádané informace podat žádá zaslat prostřednictvím datové schránky. Za poskytnuté informace
v zákonem stanovené lhůtě předem děkuji.
-

Odpověď:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 20. 8. 2021 podnět
k okamžitému zastavení prací na pozemcích p. č. 2331/19, 2330/2, 2329/5, 2331/32, 2331/57,
2331/40, 2331/63 a 2331/48 k. ú. Hořovice, který podal XY, právně zast.: Mgr. Jiřím Kokešem,
advokátem, ev. č. ČAK 11680, společníkem Mgr. Jiří Kokeš a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se
sídlem Na Flusárně 168, Příbram III, 261 01 Příbram,
identifikační číslo: 071 17 990, kdy v závěru učiněného podnětu žádáte o poskytnutí kopie dokladů,
kterým byla stavba povolena jakožto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím).
Na část Vašeho dokumentu týkající se požadavku na okamžité zastavení prací Vám bylo odpovězeno
dokumentem č. j. MUHO/18300/2021 ze dne 6. 8. 2021.
K žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme:
V prvé řadě uvádíme, že takovýto dokument Vám musí být obligatorně známý, jelikož ve vydaném
povolení pro stavbu pozemní komunikace jste sám společně s dalšími 2 subjekty uveden souhrnně
jako stavebník a samotnou stavbu, kterou nyní požadujete okamžitě zastavit, jste měl nejenom právo
provést, ale také povinnost ji dokončit v souladu s vydaným povolením a ověřenou projektovou
dokumentací.
Dále uvádíme, že k pozemkům p. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 2329/5 a 2331/40 jste uzavřel kupní
smlouvu – kupující subjekt město Hořovice, IČ: 00233242, kupní smlouva ze dne 9. 11. 2018 a
vlastnická práva k těmto pozemkům, které uvádíte, jste tak převedl na město Hořovice.
Povolení pro stavbu pozemní komunikace 7052/05 přikládáme jako požadovaný dokument v příloze.
Zatřídění pozemní komunikace: místní komunikace
S pozdravem
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha: Povolení 7052/05.pdr
========================================================================
MUHO/14881/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s. r. o., která patří od roku 1995 mezi
největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a
Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny BYGGFAKTA GROUP, která má
celoevropskou působnost. V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních
materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom

s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům
z Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vaším úřadem za období
od 1. 3. 2021 až 31. 3. 2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 týkající se pozemních
staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- Identifikace žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň IČO
právnické osoby)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
- Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- Druh rozhodnutí
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopí výše zmíněných vydaných
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o
jejich zaslání. Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem.
Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy
počátkem každého kvartálu v roce.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 8. 7. 2021 Vaši žádost
č. j. MUHO/14881/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím) kdy předmětem Vámi podané
žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací: poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů
nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim
úřadem za období od 01.04.2021 až 30.06.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení

stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
Identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj).
Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby).
Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici).
Druh rozhodnutí.
Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému
statistickému úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně
souhlasů, orientační náklady, počty dokončených budov atd. V souvislosti s Vaší žádosti Vám
přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců duben - červen 2021.
Požadované podrobnosti týkající se identifikací žadatele a konkrétní popis záměru jsou požadavky
vyplývající z nahlížení do spisů dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu.
Pro nahlížení do spisů v případě že jste účastníky konkrétního spisu pro předmětnou stavbu případně
prokážete oprávněnost pro nahlížení dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu podejte odůvodněnou žádost.
S pozdravem
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Přílohy:
Výkazy obecný SÚ – duben 2021 – červen – 2021.formát.xls
=======================================================================
MUHO/14355/2021
Dotaz:
Vážení,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás v zastoupení pana XY
žádám o poskytnutí dále uvedených informací. Předmětem této žádosti jsou informace týkající se
přestupkového řízení, které je či bylo vedeno Městským úřadem Hořovice, se sídlem Palackého
náměstí 2, 268 01 Hořovice, a to Komisí k projednávání přestupků pod sp. zn. Pre 357/2020.
Předmětné přestupkové řízení bylo zahájeno proti obviněnému AB, který byl obviněn ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích (dále jen „zákon o některých přestupcích“). Oznamovatelem a zároveň osobou
přímo postiženou spácháním uvedeného přestupku byl právě pan XY.
Ke kvalifikaci přestupku tak, jak je uvedeno v Předvolání žadatele, jakožto svědka žadatel uvádí, že
s touto kvalifikací nesouhlasí a je toho názoru, že jednání obviněného mělo být posouzeno jako
přestupek podle § 7odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích. V důsledku této nesprávné
kvalifikace skutkové podstaty přestupku, z něhož byl AB, není žadatel o průběhu řízení níkterak
informován, čímž je zkrácen na svých procesních právech jakožto osoba přímo postižená spácháním
přestupku podle § 79 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení, za kterou se
žadatel považuje, neboť je nesporné, že jednání označené za přestupek směřovalo pouze a výhradně
vůči žadateli. Na žadatele je tak v předmětném přestupkovém řízení zapotřebí pohlížet jako na osobu
zúčastněnou na řízení, které jsou přiznána určitá procesní práva, zejména pak právo na vyrozumění o
zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí
informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo
nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomen při všech úkonech v řízení, právo
vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí. Vzhledem
k tomu, že výše uvedené procesní postavení žadateli dosud Vašim úřadem přiznáno nebylo, rozhodl se
svého práva domoci cestou svobodného přístupu k informacím, a to na základě této žádosti. Nehledě
na procesní postavení žadatele v přestupkovém řízení je přesvědčen, že dle judikatury Nejvyššího
správního soudu (zejména rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 64/2013-49, ze dne 20. 2.
2014) má nárok na poskytnutí následující informace:

Jak správní orgán rozhodl ve věci vedené u správního orgánu pod sp. zn. Pre 357/2020 a pokud v této
věci došlo k vydání rozhodnutí, kterým došlo k ukončení řízení, žádá o poskytnutí anonymizované
kopie rozhodnutí o přestupku či jiného obdobného rozhodnutí. Předmětné informace a případné
rozhodnutí správního orgánu žadatel žádá zaslat do datové schránky svého právního zástupce.
Pro případ, že i přes výše uvedené by se správní orgán rozhodl žádosti o poskytnutí informací
nevyhovět, žádáme o stanovení termínu k nahlížení do předmětného spisu vedeného správním
orgánem pod sp. zn. Pre 357/2020, a to na základě ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, kdy právní zájem žadatel prokazuje tím, že zjištěné informace ze spisu v předmětné věci
vedeného správním orgánem má možnost uplatnit v dalším navazujícím řízení. Informace, které spis
obsahuje, jsou pro žadatele významné pro podání civilní žaloby na náhradu nemajetkové újmy.
V tomto smyslu odkazujeme především na právní větu rozsudku nejvyššího správního soudu ze dne
23. 1. 2014, č. j. 1 Afs 87/2013-73“ „Právní zájem pro nahlédnutí do správního spisu podle § 38 odst.
2 správního řádu z roku 2004 může být dle okolností dán i tím, že žadatel zvažuje podání civilní
žaloby o náhradu škody, a správní spis obsahuje informace, které mohou být pro podání civilní žaloby
a formulování jejích důvodů významné.“ V případě, že žádosti o poskytnutí informace bude ze strany
správního orgánu vyhověno v požadovaném rozsahu (tj. poskytnutí kopie rozhodnutí o předstupku či
jiného rozhodnutí, na základě kterého došlo k ukončení řízení), žadatel nebude nadále trvat na
umožnění nahlížení do spisu podle § 38 odst. 2 sř.
Odpověď
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Hořovice obdržel dne 29. 6. 2021 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Jakožto právní zástupce pana XY, a to na základě plné moci ze dne 25. 1.
2021, se domáháte informace o tom, „jak správní orgán rozhodl ve věci vedené u správního orgánu
pod sp. zn. Pre 357/2020….“.
K danému Vám sdělujeme požadovanou informaci, a to, že ve věci přestupku vedeného pod čj. Pre
357/2020 bylo vydáno písemné rozhodnutí ve věci, doručené účastníku řízení, které nabylo právní
moci dne 5. 6. 2021. Ve věci Vašeho požadavku na zaslání kopie příslušného právního rozhodnutí
bylo rozhodnuto o částečném zamítnutí Vaší žádosti.
S pozdravem
Romana Nováková
Samostatná odborná referentka
Odbor vnitřních věcí a právní
========================================================================
MUHO/12147/2021
Dotaz:
Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., sídlo: Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 65999533
tímto žádá dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinný
subjekt Město Hořovice o zpřístupnění informací:
1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými
spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány
apod.)
2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika, kultura a umění; akademická
spolupráce; školství a věda, zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ruch; zdravotnictví a
protipandemická opatření; jiné).
3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 založené
(smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod..)
4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1(alespoň měsíc a rok).
5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).
6. Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na základě
jakých indikátorů?
7. Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi přínosné,
přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?
8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv Vašich zaměstnanců a volených představitelů do Čínské
lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.

9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a
z Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří Vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.
10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.
11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchajwan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO,
CzechTrade/Czechinvest, apod.).
12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky
předmětem komunikace s čínským partnerem?
13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla
spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, čínské
ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).
14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla
spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z Vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské
ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní
kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte).
15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo Čínské
republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?
Odpověď

Odpovídám na Vaši žádost dle informačního zákona a sděluji Vám, že město Hořovice
nespolupracovalo ani nespolupracuje s žádnými institucemi z Čínské lidové republiky ani
Tchaj-wanu, nemáme uzavřeny žádné smlouvy o spolupráci ani představitelé města
necestovali do ČLR V současné době město o takové spolupráci neuvažuje a neprobíhají
v tomto směru žádná jednání.
S pozdravem
Bc. Lenka Redrová
Odbor kanceláře tajemníka
====================================================================
MUHO/9480/2021
Dotaz:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr
stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání
investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021 – 2022.
Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského
úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte: název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční
rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř.
výherce. Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace
k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Odpověď:
Vážení,
Město Hořovice v roce 2021 plánuje zahájit, resp. zahájilo následující stavební akce, známé k termínu
odeslání této informace:
Pražská x Příbramská – chodník a přechod pro chodce. Jedná se o vybudování chodníku v délce cca
230 m, zřízení jednoho místa pro přecházení a zřízení jednoho nového přechodu pro chodce přes
silnici ve vlastnictví Středočeského kraje. Projektant: Jan Sečkař (IČ 04917227), rozpočet
1.461.287,77 Kč bez DPH, termín zahájení: duben 2021, VZ: květen až červen 2020.
Červený potok – cyklostezka – Kotopeky – jedná se o výstavbu úseku cyklostezky vč. lávky přes
Červený potok a lávky přes rybniční přepad. Projektant: B.D.A. architekti s. r. o., Rozpočet:
4.999.183.35 Kč bez DPH, termín zahájení: duben 2021, VU: říjen až listopad 2020.

Oprava schodiště před vstupem do 1. ZŠ Hořovice z Komenského ulice – jedná se o opravu dvou
betonových ramen přístupového schodiště do budovy 1. ZŠ Hořovice. Projektant: TOP CON s.r.o.,
rozpočet: 2.928.979,12 bez DPH, Termín zahájení: červenec 2021, VZ: květen a červen 2021.
S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
Vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice
========================================================================
MUHO/7973/2021
Dotaz:
V znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám Městský úřad Hořovice
o zpřístupnění a zaslání poštou všech informací o kulturních, sportovních a turistických možnostech
vyžití ve městě Hořovice a v blízkém okolí. Podle možnosti města Hořovice k požadovaným
informacím chci požádat o připojení různých brožůrek a map. Za zpřístupnění a zaslání mnou
požadovaných informací vám předem děkuji.
Odpověď:
Vážený pane,
omlouvám za zpoždění odpovědi na Váš dotaz, důvodem bylo mé onemocnění.
K Vašemu dotazu na kulturní, sportovní a turistické možnosti v Hořovicích a blízkém okolí Vám
sděluji, že aktuální informace o kulturních akcích najdete na webu Městského kulturního centra
Hořovice https://mkc-horovice.cz/, aktuální informace o sportovních akcích jsou na webu Městského
sportovního centra Hořovice http://horovicesport.cz/ a turistické trasy a mapové podklady jsou na
webu Klubu českých turistů https://kct.cz/.
V příloze této odpovědi Vám zasílám brožurky o městě Hořovice, o historii hořovické radnice a
mapku našeho města. Další podklady je možné zakoupit v Informačním centru v areálu Starého zámku
v Hořovicích.
S pozdravem
Bc. Lenka Redrová
Odbor kanceláře tajemníka

================================================================
MUHO/557/2021
Dotaz:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád jménem
Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.požádal o následující: seznam vydaných loveckých lístků a
čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce
vydané Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s.) a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010
– 2020. Naše organizace bohužel často spolu s Policií ČR řeší případy na podezření padělání potvrzení
o vykonané zkoušce, tedy úřední listiny, a proto bychom za poskytnutí podkladů, které bychom mohli
porovnat s naším archivem vydaných potvrzení, byli vděční.
Děkujeme za součinnost.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti
příslušný podle § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen zákon o myslivosti) ve znění
pozdějších změn, zasílá foto kopie z knihy evidence loveckých lístků pro české občany. Počet
vydaných lístků za období let 2010 – 2020 čítá 95 ks.
Alena Jirků
Samostatný odborný referent
=======================================================================
MUHO/8917/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací
Dle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informací na správnost postupu Městského úřadu
Hořovice v užívání staveb umístěných na pozemcích parc. č. 662, 660, 661, 663/1, 663/2, 663/3 a 664
v katastrálním území Hořovice jako parkoviště, bylo li vydáno stavební povolení, souhlas s užíváním
stavby, jeli umístění a provozování parkoviště v souladu se stavebním zákonem?

V případě, že stavba parkoviště není v souladu se zákonem, tímto podávám podnět ve smyslu § 42
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, aby stavební úřad v Hořovicích zahájil řízení z moci úřední.
Současně žádám, aby mi v souladu s § 42 správního řádu do 30 dnů sdělil, zda bylo řízení zahájeno a
případně mě informoval o svém dalším postupu.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 16. 4. 2021 Vaši žádost
o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy
předmětem Vámi podané žádosti je sdělení a poskytnutí těchto informací:¨
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informací na správnost postupu Městského úřadu
Hořovice v užívání staveb umístěných na pozemcích parc. č. 662, 660, 661, 663/1, 663/2, 663/3 a 664
v katastrálním území Hořovice jako parkoviště, bylo li vydáno stavební povolení, souhlas s užíváním
stavby, jeli umístění a provozování parkoviště v souladu se stavebním zákonem?
V případě, že stavba parkoviště není v souladu se zákonem, tímto podávám podnět ve smyslu § 42
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, aby stavební úřad v Hořovicích zahájil řízení z moci úřední.
Současně žádám, aby mi v souladu s § 42 správního řádu do 30 dnů sdělil, zda bylo řízení zahájeno a
případně mě informoval o svém dalším postupu“
K vámi podaným bodům pak sděluji:
1. správnost postupu správního úřadu posuzuje jeho nadřízený správní orgán.
2. Na pozemcích p. č. 662, 660, 661, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. ú. Hořovice nejsou evidovány
žádné stavby.
3. Na předmětných pozemcích bylo vydáno stavební povolení pro úpravy parkoviště, stavební
povolení pozbylo platnosti.
4. Na předmětných pozemcích nebylo povoleno užívání parkoviště a z tohoto důvodu tak nelze
posuzovat soulad uvedených pozemků ve vztahu k parkovišti, jelikož taková stavba zde neexistuje.
S pozdravem
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
=======================================================================
MUHO/7320/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s. r. o., která patří od roku 1995 mezi největší
tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské
republiky. Současně jsme členem skupiny BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou
působnost. V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních
dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali
spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. Z tohoto
důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vaším úřadem za období od 1. 3. 2021 až 31. 3. 2021 dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 týkající se pozemních
staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- Identifikace žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň IČO
právnické osoby)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
- Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- Druh rozhodnutí
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopí výše zmíněných vydaných
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o
jejich zaslání. Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem.
Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy
počátkem každého kvartálu v roce.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 8. 4. 2021 Vaši žádost
č. j. MUHO/7320/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím) kdy předmětem Vámi podané žádosti je sdělení
a poskytnutí těchto informací: poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období
od 01.01.2021 až 31.03.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
Identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj).
Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby).
Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici).
Druh rozhodnutí.
Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému
statistickému úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně
souhlasů, orientační náklady, počty dokončených budov atd. V souvislosti s Vaší žádosti Vám
přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců leden – březen 2021.
S pozdravem,
Ing. David Grunt

Vedoucí odboru
MUHO/6803/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
V právním zastoupení společnosti PROTEGO s. r. o., IČO 02890160, se sídlem Kařez 29, 338 08
Kařez, Vás tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, žádám o zaslání následujících informací:Veškeré dokumenty související se
změnou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II/605 v úseku od dálničního
sjezdu D5 Exit 41 po hranice okresu Rokycany spočívající v zákazu vjezdu tranzitní dopravy, resp.
osazením dopravní značky B4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ s dodatkovou tabulkou E14
„TRANZIT“ a souvisejícího dopravního značení (tj. žádost o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, odůvodnění této žádosti, veřejné vyhlášky, námitky apod.)
Rozsah požadovaných informací časově ohraničuji vydáním rozhodnutí Městského úřadu Hořovice,
odboru technického a dopravního, č. j. MUHO/17713/2019, ze dne 9. 8. 2019, tj. výše uvedené
informace požaduji za období po vydání tohoto rozhodnutí.
Děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Jako odpověď na žádost odeslal Miloslav Jelínek, z Odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice
vyžádané dokumenty - viz 16 ks příloh MUHO 6803.
MUHO/7072/2021
Dotaz:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o informace z Městské
správy bytového a nebytového fondu. Konkrétně požaduji informaci o celém rozpočtu MSBNF za rok
2021, z toho výdaje na údržbu zeleně a úklid. Dále kolik má MSBNF stálých zaměstnanců a na jaký
úvazek, a kolik v průměru ročně zaměstnává pracovníků z Úřadu práce a na jaký úvazek. Kolik
pracovníků se v průměru věnuje úklidu a údržbě zeleně.
Upozorňuji na další černou skládku, která se začala tvořit na konci ulice Obránců Míru, za garážemi
na levé straně okolo můstku. Jsou tam vysypané cihly po obou stranách můstku. Stejně jako u
předešlých oznámení o skládkách, žádám o informaci, kdy bude černá skládka zlikvidována.
Odpověď:
Vážená paní,
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jste žádala o informaci týkající se
příspěvkové organizace MSBNF Hořovice a o informaci ohledně černé skládky v ulici Obránců míru
v Hořovicích. K žádosti ohledně MSBNF Hořovice Vám zaslala vyjádření paní Bc. Lenka Redrová.
(První část odpovědi byla podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím odložena.)
K žádosti ohledně černé skládky v ulici Obránců míru Vám sděluji, že úklid černé skládky byl
objednán u MSBNF Hořovice dne 8. 4. 2021 v termínu do 14. 4. 2021. Likvidace černé skládky v ulici
Obránců míru byla provedena dne 12. 4. 2021.
S pozdravem
Zdeněk Vlasák
Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
======================================================================
MUHO/6068/2021
Dotaz:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o dokumenty MěÚ
související s pokácením aleje topolů u fotbalového hřiště. Zároveň se ptám, jestli bude za tuto alej
vzrostlých stromů zasázena alej jiná a kde.
Druhý dotaz směřuje na opětovné dlouhodobé uzavření veřejných záchodků. Kdy byly záchodky
uzavřeny, z jakého důvodu a kdy budou otevřeny a proč není na záchodcích napsáno „mimo provoz“.
Opět budeme město, které není schopno občanům poskytnout tu nejzákladnější službu?
Odpověď na 1. část:

Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 18. 3. 2021 Vaši žádost
č. j. MUHO/6068/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím), kdy předmětem Vámi podané žádosti je sdělení
a poskytnutí těchto informací: poskytnutí dokumentů MěÚ, související s pokácením aleje topolů u
fotbalového hřiště. Zároveň se ptám, jestli bude za tuto alej vzrostlých stromů zasázena alej jiná a kde.
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Vám jakožto příslušný orgán k vydání
povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a
krajiny sděluje, že pro předmětné kácení stromů bylo vydáno rozhodnutí č. j. MUHO/23657/2020/J a
č. j. MUHO/23518/2020/J ze dne 7. 12. 2020.
Obecně dotaz zda bude vysázena alej nová: ano bude vysazena nová alej v podobě hlohu a to po
obvodu části areálu fotbalového stadionu.
Kopie vydaných rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Vám zasíláme v příloze.
S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Odpověď na 2. část:
Město Hořovice, IČ: 00233242, Palackého náměstí 2/2, 268 08 Hořovice, Vám jako příslušné
k zodpovězení dotazu č. 2 týkající se poskytnutí informací ohledně současného stavu veřejných WC
města Hořovice sděluje: Důvodem zavření veřejných WC je porucha zámku vstupních dveří,
respektive jeho násilného poničení. Zámečník na opravu (speciálního zámku) je objednán. Po
provedené opravě bude veřejné WC opět otevřeno.
S pozdravem
Ondřej Vaculík
Místostarosta města Hořovice
========================================================================
MUHO/5618/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách
úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách – např. obecní/městské
knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet, a to zejména
v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např.
obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
Požadované informace zašlete, prosím, emailem.
Děkuji.
Odpověď:
Vážený pane,
Odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
Ad 1) Městský úřad Hořovice umožňuje bezplatný internet v obou budovách úřadu, heslo na WIFI
připojení se sděluje klientům na vyžádání.
Také v prostorách městské knihovny je možnost bezplatného WIFI připojení
Ad 2) Městský úřad neposkytuje přístup na PC ani za poplatek.
V městské knihovně je možné použití PC s připojením na internet zdarma po dobu 30 minut, další
použití je za poplatek.
V dalších prostorách, jako je bazén či koupaliště, město Hořovice připojení na internet neposkytuje.
Pro úplnost uvádím, že město Hořovice neprovozuje vlastní zdravotnické zařízení.
S pozdravem
Bc. Lenka Redrová
Odbor kanceláře tajemníka
========================================================================
MUHO/3609/2021
Dotaz:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení, tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.
(dále i „ZVZ“) byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly
povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? Uvedenou informaci
prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu
jejího účelu.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany
zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak
prosím uveďte předpokládanou hodnot zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte
nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná neb o předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce
nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení
všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky.
V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu
zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považuje nadlimitní veřejné zakázky, jejíž
skutečná nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech
identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že
skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16
ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržená zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu
k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k)
ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž,
nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří tak, aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? Prosím o sdělení struktury
organigramu povinného subjektu (reps. Popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí
a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu
nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního
profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za jejich
poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných
prostředků. Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky
žadatele.
Odpověď:
Vážení,
k vašemu dotazu učiněného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a doručeného na MěÚ Hořovice dne 12. 2. 2020, uvádíme následující:
Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.
(dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
1. základní škola Hořovice, Komenského 1245, 268 01 Hořovice, IČO: 47515601
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají školství.
2. Základní škola Jiráskova 617, Hořovice, Jiráskova 617, 268 01 Hořovice, IČO: 47515597
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají školství.

Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932, 268 01 Hořovice, IČO: 70539456
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají sociálních služeb ve městě.
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE, Větrná 869, 268 01 Hořovice, IČO: 75085071
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají školství.
Městské kulturní centrum Hořovice, Vrbnovská30/1, 268 01 Hořovice, IČO: 67361897
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají kulturní činnosti ve městě.
Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice, IČO: 47559268
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají školství.
Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, Adresa: Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice,
IČO: 69764883, Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35
zákona o obcích v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají správy movitého
a nemovitého majetku města, jeho občanů a případně majetku třetích osob.
Městské sportovní centrum Hořovice, Ke Stadionu 1385, 268 01 Hořovice, IČO: 06171150
Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona o obcích
v zájmu města, jeho občanů a třetích osob v oblastech, jež se týkají sportovní činnosti ve městě.
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly
povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Žádné.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
Městská akciová společnost Hořovice, a.s., Hořovice, Palackého náměstí 97, PSČ 26801
IČO: 25600087 Předmět podnikání:
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
služby – poradenská činnost ve stavebnictví (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
služby – realitní činnost, správa soukromého bytového fondu včetně služeb obyvatelstvu s tím
spojených (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování
obchodu a služeb (mimo příl.1.2.3. a par.3 zák.č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
hostinská činnost
HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O., Pražská 346/33, 268 01 Hořovice, IČO: 25793187
Předmět podnikání:
Výroba tepla na základě autorizace č. 31991113925000A udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu
Výroba elektřiny na základě autorizace č. 11991113944000A udělené Ministerstvem průmyslu
a obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné
energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Žádné.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Žádné.
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Název: Zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích od školního roku
2020/2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění stravování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ Hořovice
a 2. ZŠ Hořovice zřízených zadavatelem a stravování studentů a zaměstnanců GVH Hořovice jako
školní jídelny ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Předpokládaná hodnota: 44 000 000 Kč bez DPH
Školní jídelna Hořovice, s.r.o. Sídlo: Komenského 1245/7, 268 01 Hořovice, IČO: 25146564
Název: Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu
Předpokládaná hodnota: 36 000 000 Kč bez DPH
Společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČO: 49356089 se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu
k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k)
ZVZ?
Právní služby jsou poskytovány na základě mandátní smlouvy uzavřené s právní kanceláří.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Žádná.
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury),
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a
sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Městský úřad tvoří:
Odbor Kancelář tajemníka – 5 zaměstnanců
Odbor finanční – 5 zaměstnanců
Odbor vnitřních věcí a právní – 11 zaměstnanců
Odbor organizační a obecní živnostenský úřad – 9 zaměstnanců
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství – 13 zaměstnanců
Odbor technický a dopravní – 19 zaměstnanců
Odbor výstavby a životního prostředí – 18 zaměstnanců
Nadřízeným jednotlivých pracovníků je vždy vedoucí odboru a nadřízeným vedoucích odborů je
tajemník úřadu. Tajemník úřadu je odpovědný starostovi.
Součástí města je městská policie – 1 velitelka a 10 strážníků.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
https://zakazky.horovice.net/profile_display_2.html
S pozdravem
Bc. Aleš Trojan MPA v. r.
vedoucí odboru finančního
========================================================================
MUHO/632/2020
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných
Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s. r. o., která patří od roku 1995 mezi největší
tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské
republiky. Současně jsme členem skupiny BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou
působnost. V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních
dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali
spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu. Z tohoto
důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vaším úřadem za období od 1. 4. 2020 až 30. 6. 2020 dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně využití území
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,
Vydaných Vaším správním orgánem za období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 týkající se pozemních
staveb (objekty budov) pro právnické osoby.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
- Identifikace žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s. r. o. nebo alespoň IČO
právnické osoby)
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký
popis stavby)
- Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- Druh rozhodnutí
- Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopí výše zmíněných vydaných
rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o
jejich zaslání. Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem.
Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy
počátkem každého kvartálu v roce.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 11. 1. 2021 Vaši žádost
č. j. MUHO/632/2021 o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (zákon o svobodném přístupu k informacím) kdy předmětem Vámi podané žádosti je sdělení
a poskytnutí těchto informací: poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících
rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období
od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a to:
územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
územní rozhodnutí o změně využití území
územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby
na území
rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
územní souhlas, společný územní souhlas
jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
stavební povolení
stavební ohlášení
jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, které se týkají veškerých
pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury.
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto
informace:
Identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj).
Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis
stavby).
Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici).

Druh rozhodnutí.
Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.
K Vámi požadovaným informacím Vám sděluji, že obecný stavební úřad dle ust. § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona každoročně poskytuje statistické údaje o výkonu své činnosti Českému
statistickému úřadu, kdy souhrnně jsou uváděny údaje o výčtu povolení, druhu povolení případně
souhlasů, orientační náklady, počty dokončených budov atd. V souvislosti s Vaší žádosti Vám
přílohou poskytujeme tyto statistické údaje za období měsíců říjen – prosinec 2020.
S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha:
Výkazy obecný SÚ – říjen 2020 – prosinec – 2020.formát xls.
=======================================================================
MUHO/1549/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
Na základě poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
žádám Městský úřad Hořovice (dále jen „úřad“) o následující informace:
1. Žádám o poskytnutí metodiky, písemného vnitřního postupu nebo pravidel úřadu k projednávání
přestupků, případně jiného dokumentu uvádějícímu pravidla, kterými se při postupu řešení přestupků
řídí zaměstnanci řešící přestupkové řízení.
2. Žádám o poskytnutí informací k přestupkovým řízením zahájeným úřadem (dále jen „řízení“) zvlášť
za rok 2019 a 2020:
- celkový počet zahájených řízení
- celkový počet ukončených řízení
- počet ukončených řízení, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů
- počet ukončených řízení, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí ve lhůtě 31 až 60 dnů
- průměrná doba řešení přestupků od zahájení do rozhodnutí
- počet řízení zastavených podle § 86 odst. 1, písm. h) zákona 250/2016 Sb., kvůli promlčení
v důsledku toho, že do jednoho roku nebyly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí
3. Žádám o poskytnutí informace, zda a kde úřad zveřejňuje přehled přestupků podle Metodické
pomůcky MVČR k zákonu č. 250/2016 Sb. (http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-zaprestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx). V případě, že přehled přestupků není veřejně
dostupný, prosím o jeho poskytnutí za rok 2019 i za rok 2020, pokud je k dispozici.
Za vyřízení mé žádosti děkuji.
Odpověď:
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106“)
Vážený pane,
zdejší úřad obdržel Vaši žádost učiněnou podle zákona 106, jejíž podstatou je poskytnutí informací
týkajících se zejména řešení, resp. projednávání přestupků zaměstnanci úřadu. S ohledem na konkrétní
definování adresáta, kde je výslovně uvedeno „Komise pro řešení přestupů“, máme za to, že
požadované informace se týkají právě přestupků, které jsou projednávány primárně touto komisí, jež
město prostřednictvím jeho starosty zřídilo, kdy v tomto duchu také uvádíme následující informace:
Bod 1)
Metodika, písemný vnitřní předpis či pravidla úřadu v tomto případě nejsou zpracovány. Při
projednávání výše uvedených přestupů se postupuje podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví poušální částka nákladů
řízení o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších, a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů
řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Bod 2)

Celkový počet zahájených řízení: 2019 – 276 a 2020 – 267.
Celkový počet ukončených řízení: 2019 – 402 a 2020 – 344.
Počet řízení zastavených podle § 86 odst.1 písm.h) zák.č. 250/2016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich: 2019 – 41 a 2020 – 56.
Počty ukončených řízení s ohledem na lhůtu, ve které bylo vydáno příslušné rozhodnutí, či průměrná
doba řešení přestupků, nejsou statisticky evidovány, neboť tuto evidenci související právní předpisy
nevyžadují, přičemž jakékoliv jejich vytváření by tak bylo vytvářením nových informací, jichž se
povinnost poskytovat informace podle § 2 odst. 4 zákona 106 netýká.
Bod 3)
Přehled přestupků zveřejňován není. V příloze č. 1 a příloze č. 2 jsou vám tímto poskytnuty
zpracované přehledy přestupků za požadované roky, a to 2019 a 2020.
Příloha č. 1 – Přehled přestupků za rok 2019
č. 2 – Přehled přestupků za rok 2020
S pozdravem
Bc. Aleš Trojan MPA – podepsáno digitálně
vedoucí odboru – pověřen zastupováním
=======================================================================
MUHO/1892/2021
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení
1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému
shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích
poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení
čísel jednacích těchto exekučních řízení u konkrétního exekutora;
2) počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší
obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době
vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto
daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;
3) zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající
v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz
systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o
předložení textu této smlouvy;
4) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky
za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po
povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení
o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.
Odpověď:
Vážení,
Ve věci Vaší žádosti na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
8. 1. 2021, doručené na město Hořovice dne 25. 1. 2021, a týkající se požadavku poskytnutí informací
o exekucích u povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí, tj. osobami mladšími 18 let),
uvádíme následující:
1) 0 – nejsou
2) 0 – nejsou
3) není uzavřena
4) 0 – nejsou
S pozdravem
Bc. Aleš Trojan MPA
vedoucí odboru finančního

=======================================================================
MUHO/1215/2021
Dotaz:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí
následujících informací zasláním:
1. Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, ze dne 9. prosince 2019.
2. Platné smlouvy nebo jiného dokumentu, který upravuje zajišťování zimní údržby ve městě
Hořovice, případně rozhodnutí o zajištění zimní údržby prostřednictvím příspěvkové organizace
města. Uvedené prosím zaslat i s konkrétním časovým plánem údržby, včetně rozpisu finanční úhrady
za provedenou práci. Zároveň žádám o sdělení konkrétní osoby, která je zodpovědná za zajištění zimní
údržby a za provádění kontrol řádného provádění.
Uvedené prosím zaslat elektronicky na emailovou adresu odesílatele nebo do datové schránky.
Odpověď:
Vážený pane,
dne 18. 1. 2021 jsem byl pověřen ke zpracování odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Požádal jste o zaslání:
1. obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, ze dne 9. prosince 2019
2. platné smlouvy nebo jiného dokumentu, který upravuje zajišťování zimní údržby ve městě
Hořovice atd.
K prvnímu bodu Vám sděluji, že vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích je v současné době již
neplatná. V současnosti je potřebné řídit se, ve věci místních poplatků, vyhláškou města č. 1/2020,
kterou schválilo Zastupitelstvo města Hořovice dne 17. 6. 2020. Obecně závaznou vyhlášku města
Hořovice č. 1/2020 o místních poplatcích Vám zasílám v příloze. Vyhlášku zároveň naleznete na
internetových stránkách města Hořovice (OZV č. 1/2020 o místních poplatcích - Oficiální stránky
města Hořovice (mesto-horovice.eu)
K druhému bodu Vaší žádosti Vám v další příloze zasílám smlouvu o dílo na provádění zimní
údržby komunikací v Hořovicích. Harmonogram údržby naleznete v textu smlouvy. Nevím, co přesně
si představujete pod pojmem rozpis finanční úhrady za provedenou práci, proto Vám zasílám to, co
mám k dispozici, tj. ceník zimní údržby komunikací pro zimu 2019-20 s tím, že pro letošní zimu
zůstaly jednotkové ceny jednotlivých úkonů nezměněny.
Zimní údržba prováděná příspěvkovou organizací MSBNF Hořovice je prováděna pouze na
základě předaných úkolů od vedení města či zaměstnanců MěÚ. Žádný dokument, typu rozhodnutí či
smlouvy, vydaný není.
Osoby zodpovědné za provádění zimní údržby jsou: vedoucí provozu AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., pan Jiří Novák a dispečer AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., pan Vladimír
Kolbaba.
Kontrolu provádění zimní údržby zajišťují zaměstnanci MěÚ Hořovice: Ing. Šnajdr, pan Jetel a pan
Vlasák, dále strážníci Městské policie Hořovice a v konečném důsledku všichni obyvatelé a
návštěvníci Hořovic.
S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
Vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice

