MUHO/22963/2022
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 vlivu užívání stavby na území,
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- 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 01.04.2022 do 30.06.2022, 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 04.08.2022 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/22963/2022 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 01.04.2022 až 30.06.2022 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 březen –
červen – 2022.
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 – 04_2022-06_2022
=====================================================================================
MUHO/25445/2022
Dotaz:
Vážený pane starosto,
Podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle
čl. 17 Listiny práv a svobod, si Vás dovoluji požádat o informace níže.
Dne 16. 8. 2022 jsem byl svědkem založení velkého ohně poblíž hořovického koupaliště v době poledne.
Hustý dým byl vidět už z dálky – v době celostátního zákazu rozdělávání ohně – fotograficky
zdokumentováno. Obratem jsem telefonicky kontaktoval Městskou policii Hořovice a oznámil porušení
zákazu rozdělávání ohně neznámou osobou. Policista se mi představil jako č. 10. Dne 19. 8. 2022 jsem
opět telefonicky kontaktoval MP s dotazem, jak bylo mé oznámení vyřízeno. Policista mi odmítl sdělit
podrobnější informace. Mé otázky v rámci práva veřejnosti a veřejném zájmu:
1) V kolik hodin se na místo požářiště MP Hořovice dostavila?
2) V jakém stavu bylo požářiště?
3) Byla udělena pořádková pokuta, či bylo už zahájeno přestupkové řízení?
Nad rámec bych od Vás uvítal i informaci, v jakém stavu se nachází trestní oznámení na
Vaši osobu zneužitím mého jména?
Děkuji Vám předem a přeji mnoho zdaru.
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S pozdravem
Sodales Solonis z.s.
Odpověď:
Dobrý den,
k Vaší žádosti ze dne 31.8.2022 uvádím:
1) Hlídka MP se na Vámi uvedené místo dostavila ve 12:55 hod.
2) Dým vycházel ze soukromé oplocené zahrady u objektu adresy Klostermannova 15, Hořovice z kameny
ohraničeného ohniště.
3) Ze strany MP byla celá věc řešena v souladu se zákonem.
S pozdravem
Mgr. Světla Dardová
velitel městské policie
=====================================================================================
MUHO/17873/2022
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace o kácení dřevin rostoucí mimo les, rozhodnutí zn.: MUHO/10063/2016/J,
sp. zn.: S-MUHO/1258/2016 VÝS 3.
Písemnou odpověď prosím pošlete na můj email.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, obdržel dne 13.06.2022 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/17873/2022 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 kopie rozhodnutí zn.: MUHO/10063/2016/J, sp.zn.: S-MUHO/1258/2016.
Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme kopii rozhodnutí č. j. MUHO/10063/2016.
S pozdravem,
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru
Příloha: Rozhodnutí č. j. MUHO/10063/2016.
====================================================================================
MUHO/5899/2022
Dotaz:
Vážení,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí těchto
informací, které se týkají lesoparku Dražovka, kde vlastníkem pozemků je MĚSTO Hořovice:
1. Informaci o tom, do které kategorie lesů dle § 6 Zákona o lesích č. 2589/1995 Sb., je lesopark
Dražovka zařazen a informaci, kdy k tomuto zařazení došlo,
2. Kopii platného lesního hospodářského plánu, zpracovaného v souladu s § 24 Zákona o lesích pro
lesopark Dražovka a informaci o tom, kdy byl schválen orgánem státní správy lesů.
3. Kopii platné smlouvy, kterou má město Hořovice uzavřenou na činnost odborného lesního hospodáře
dle § 37 Zákona o lesích pro lesopark Dražovka.
4. Kopii veškerých hlášení, posudků a zpráv odborného lesního hospodáře, týkající se lesoparku
Dražovka za posledních 58 let.
5. Informace, jakým, způsobem probíhala obnova a výchova lesních porostů dle § 31 Zákona o lesích
v lesoparku Dražovka za posledních 5 let.
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6. Informaci o objemu vytěženého dřeva za kalendářní rok, informaci o tom, jaký objem z tohoto tvořilo
dřevo vytěžené z důvodu výskytu škodlivých organismu dle § 32 odst. 1) Zákona o lesích a informaci o
příjmech za vytěžené dřevo, které Město Hořovice získalo – prosím o informace za posledních 5 let.
7. Informace o částkách, které město Hořovice za posledních 5 let vydalo na pěstování lesa (obnova lesa,
ochrana porostů, lesní těžba apod.) a informace o částkách a jejich účelu, které město Hořovice za
posledních 5 let vydalo na infrastrukturu lesoparku.
8. Kopii smluv a objednávek, na základě kterých v lesoparku Dražovka probíhala či probíhá v posledních
5 letech těžba dřeva na pozemcích, jejichž vlastníkem je Město Hořovice.
9. Informaci, do kdy a jakým způsobem budou zalesněné holiny vzniklé aktuální těžbou.
10. Informaci, do kdy budou uvedené do původního stavu cesty, které byly poškozené těžbou dřeva.
11. Kopie veškerých podkladů, které má Město Hořovice k záměru výstavby dalšího rybníka v lesoparku
Dražovka.
Velice děkuji za poskytnutí požadovaných informací.
Odpověď 1. MUHO/14166:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice,
jako povinný orgán dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), Vám na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2. 5. 2022 č. j.
054492/2022/KUSK poskytuje informace, dle Vámi podané žádosti ze dne 28.2.2022 ve formátu pdf.
Seznam souborů pdf.:
Dokumenty k bodu č. 7.pdf
Dokumenty k bodu č. 5-6.pdf
Dokumenty k bodu č. 5-6.pdf
Dokumenty k bodu č. 4.pdf
Dokumenty k bodu č. 3.pdf
Dokumenty k bodu č. 1.pdf
Doklady – povolení stavby Dražovský prostřední rybník.pdf
Podklady k bodům žádosti
K bodu 10 dále uvádíme, že neevidujeme žádné poškození lesních cest v důsledku pravidelné hospodářské
těžby a při místním šetření nebylo zjištěno žádné poškození lesních cest vyžadující celkové opravy. Úprava
pláně cest je běžnou součástí péče o les zvláštního určení a provádí v době s příznivými hydrologickými
podmínkami.
Poučení:
Městský úřad Hořovice upozorňuje žadatele, že za následné šíření informací získaných na základě žádosti
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nese plnou právní odpovědnost. Šíření
těchto informací může zasáhnout např. do osobnostních práv, práv autorských, na ochranu obchodního
tajemství a dalších. Tato práva jsou chráněna jak právem soukromým, tak i trestním a za jejich
neoprávněné šíření může být šiřitel odsouzen.
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Odpověď 2. MUHO/15314:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice,
jako povinný orgán dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), Vám na základě Vámi podané stížnosti ze dne 20.05.2022 na postup při vyřizování žádosti o
informace dle zákona sděluje:
1. Lesní hospodářský plán, požadovaný k pořízení kopií dle bodu č. 2 podané žádosti, je zpracován
v uceleném svazku – knihotisk a pořízení kopie strojovým formátem není možné, z důvodu
možného poškození vazby. Pořízení kopie tohoto dokumentu je možné pouze v podobě pořízení
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fotokopie případně nahlížení do toho dokumentu v úřední dny tj. v pondělí a středu od 8:00 –
17:00 v kanceláři státní správy lesů – Palackého náměstí 2/2, - 2. patro.
Tento dokument byl schválen dne 17.06.2019 č. j. MUHO/031390/2019.
2. Doklady k bodu č. 4 Vám zasíláme v příloze.
Poučení:
Městský úřad Hořovice upozorňuje žadatele, že za následné šíření informací získaných na základě žádosti
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nese plnou právní odpovědnost. Šíření
těchto informací může zasáhnout např. do osobnostních práv, práv autorských, na ochranu obchodního
tajemství a dalších. Tato práva jsou chráněna jak právem soukromým, tak i trestním a za jejich
neoprávněné šíření může být šiřitel odsouzen.
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
==========================================================================
MUHO/10085/2022
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 01.01.2022 do 31.03.2022, 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
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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 6. 4. 2022 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/10085/2022 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 01.01.2022 až 31.03.2022 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 – 2022.
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
=========================================================================
MUHO/8707/2022
Dotaz:
Vážení,
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Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí
informací k možnosti uložení biologického odpadu pro občany města Hořovice.
Na podzim roku 2021 jsem se na MěÚ Hořovice dotazoval, kam je možné odvést biologický odpad,
konkrétně rostlinný odpad ze zahrady (tráva, listí, větvičky ze stříhání stromů apod.), který se svým
objemem nevejde do popelnice na bioodpad. Chtěl jsem ho odvézt do sběrného dvora, ale tam a následně
i od ing. Pelána, na kterého jsem dostal kontakt, jsem se dozvěděl, že sběrný dvůr biologický odpad
neodebírá. Zeptal jsem se tedy MěÚ Hořovice.
Na můj dotaz mi 2. 11. 2021 odpověděl p. Roman Jetel (MUHO/21834/2021) toto:
V současné době nejsou ve městě určena místa pro soustřeďování biologického ani rostlinného odpadu ze
zahrad, k ukládání tohoto odpadu slouží pouze popelnice na bioodpad, které občané a hlavně majitelé
rodinných domků využívají a jejichž počet není omezen. Jejich vývoz zajišťuje na základě smluvního
vztahu v určité dny svozová firma. Tímto způsobem přebírá Město Hořovice biologický odpad od občanů
a takovýto systém je v současné době ve městě nastaven.
Všechny okolní obce umožňují svým obyvatelům odkládat bioodpad většího objemu buď do kontejnerů
na bioodpad, rozmístěných v obci, nebo ho odvážet do sběrných dvorů – a to i tehdy, když mají i
popelnice na bioodpad.
Podle § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), je obec povinna
přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob.
Podle § 59 odst. 2 zákona o odpadech je pak obec povinna určit místa pro oddělené soustřeďování
komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, sklad, kovů, biologického
odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.
V § 33 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška o
podrobnostech nakládání s odpady“), je pak stanoven rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů. Podle tohoto ustanovení může obec zajistit oddělené soustřeďování jednotlivých
složek komunálních odpadů prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady,
velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob, pytlového způsobu sběru, nebo kombinací těchto způsobů.
Podle § 34 odst. 1 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady musí obec zajistit celoročně místa pro
oddělené soustřeďování alespoň biologického odpadu rostlinného původu. Možnost využívat pouze
popelnice pro ukládání bioodpadu, jak plyne z odpovědi MěÚ, mi přišlo dle zákona o odpadech a
vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady nedostatečné. Smyslem uvedeného zákona a vyhlášky je
umožnit obyvatelům obcí předat veškerý odpad k dalšímu zpracování a nenutit je zbavovat se ho
nevhodným způsobem. Větší množství rostlinného biologického odpadu, který vzniká na zahradách
především na podzim a na jaře se do popelnic nevejde. I proto dle mého vyhláška o podrobnostech
nakládání s odpady v § 34 odst. 1 zdůrazňuje povinnost zajištění místa pro oddělené soustřeďování
biologického odpadu rostlinného původu.
Protože z odpovědi MěÚ nebyl zřejmý záměr situaci zlepšit, požádal jsem podle zákona č. 123/1998 Sb.,
ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bodu 1 tohoto zákona (informace vypovídající o stavu a vývoji
životního prostředí) Ministerstvo životního prostředí ČR o posouzení způsobu sběru biologického odpadu
ve městě Hořovice. Cituji z odpovědi, kterou jsem obdržel:
Město Hořovice v obecně závazné vyhlášce města Hořovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství v článku 3 bodě 7 uvádí, že ostatní bio odpady např. odstrojené vánoční
stromky lze odevzdávat také ve sběrném dvoře. To znamená, že město Hořovice má povinnost převzít od
občanů jimi vyprodukovaný biologický odpad také na sběrném dvoře města. V případě, že obec
nepřebere komunální odpad, dopustí se přestupku podle § 122 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech.
Kontrolu obcí v oblasti nakládání s odpady pak provádí Česká inspekce životního prostředí nebo
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Bylo mi sděleno, že systém nakládání s bioodpadem ve městě Hořovice je v souladu se zákonem o
odpadech i vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, neboť dle obecně závazné vyhlášky měst
Hořovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška města“),
článku 3 bod 7 má město Hořovice povinnost ve sběrném dvoře města biologický odpad od občanů
převzít a plní tak povinnost danou zákonem o odpadech odebrat veškerý komunální odpad, tedy i
bioodpad.
Dne 24. 3, 2022 jsem se při osobní návštěvě sběrného dvora dotázal, zda je možné zde odevzdat
biologický odpad. Dostal jsem znovu odpověď, že ne. Když jsem se odvolával na vyhlášku města, ve
které je uvedena možnost odevzdávání biologického odpadu také ve svěrném dvoře, bylo mi řečeno, že
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„nemám věřit všemu, co najdu na webových stránkách města“. Prosím o poskytnutí těchto informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb.:
1) Informaci zda je možné ve sběrném dvoře města Hořovice v současné době odevzdávat
biologický odpad.
2) Pokud ano, proč pracovníci sběrného dvora sdělují občanům, že to možné není.
3) Pokud ne, pak informaci, zda si je město Hořovice vědomo, že tím poručuje vlastní vyhlášku
města č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a dopouští se přestupku
podle § 122 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech.
4) Pokud je v dohledné době plánována změna ve způsobu sběru bioodpadu, pak informaci o této
připravované změně.
Odpověď:
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve věci Vámi požadovaných informací je stanovisko Městského úřadu Hořovice k jednotlivým bodům
následující:
1) Dle v současnosti platného provozního řádu, schváleného Krajským úřadem Středočeského
kraje, není možné ve sběrném dvoře v Hořovicích ukládat biologický odpad.
2) Poskytování informací odpovědnými pracovníky sběrného dvora bude prověřeno, nicméně
s ohledem na podstatu dotazu a nemožnost ověření si Vámi uváděných konstatování nelze na
tento dotaz relevantně odpovědět.
3) Co se týče vyhlášky města č. 2021, lze konstatovat, že vánoční stromky ve sběrném dvoře
odevzdat lze, a to formou dočasné deponie a nikoliv uložením, kdy město následně jejich
likvidaci relevantním způsobem zajistí. Ve věci přestupku obce dle § 122 odst. 1 písm. a) zákona
o odpadech má město za to, že se přestupku nedopouští, a nevidí pro toto konstatování žádnou
oporu.
4) Povinnost poskytnout informaci se netýká dotazů na budoucí názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací, nicméně lze konstatovat, že Vámi zaslané informace budou předány
k právnímu posouzení.
S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
vedoucí
===========================================================================
MUHO/7340/2022
Dotaz:
Vážení,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí těchto
informací:
1. Jakým způsobem umožňujícím dálkový přístup jsou zveřejněné informace poskytnuté na žádost
za rok 2021. Povinnost zveřejnění poskytnutých informací je dána § 5 bod 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Proč nejsou informace poskytnuté na žádost za rok 2021 uvedené v přehledu poskytnutých
informací na webové stránce https://www.mesto-horovice.eu/mestskyurad/informace/poskytnute-informace/ (je zde pouze přehled poskytnutých informací za rok
2022 a 2020 – 2008).
Odpověď:
Vážený pane,
Odpovídám na Váš dotaz dle informačního zákona a sděluji Vám, že poskytnuté informace na
žádosti dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021 jsou na webu města řádně zveřejněné, konkrétně na
stránce https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/informace/poskytnute-informace/
Důvodem, proč nebyla kolonka odpovědí na žádosti z roku 2021 na první pohled zřetelná, je
technická chyba na straně správce webových stránek, která byla okamžitě po vašem upozornění
napravena. Jednotlivé žádosti i odpovědi byli řádně zveřejňovány v roce 2021 stejným způsobem
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jako v ostatních letech. V příloze Vám zasílám náhled výše uvedených žádostí a odpovědí před a po
opravě.
S pozdravem
Bc. Lenka Redrová
Odbor kanceláře tajemníka
==========================================================================
MUHO/6490/2022
Dotaz:
Dobrý den,
na základě zákona č.106/1999Sb. žádám o poskytnutí informací k tzv. Stálým úkrytům. Dle tohoto
dokumentu je v Hořovicích 9 stálých úkrytů (č. 2020035 - 202042 a 2020059) určených pro ukrytí
obyvatelstva v případě vyhlášení krizového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Zajímá
mne:
- kde se tyto úkryty v Hořovicích nacházejí
- v jakém jsou stavu / zda jsou připraveny plnit svou funkci
- kapacita jednotlivých úkrytů
- zda existuje nějaký plán, podle kterého by bylo zřejmé pro kterou oblast je určený který úkryt
- kde se tyto úkryty v Hořovicích nacházejí
- v jakém jsou stavu / zda jsou připraveny plnit svou funkci
- kapacita jednotlivých úkrytů
- zda existuje nějaký plán, podle kterého by bylo zřejmé pro kterou oblast je určený který úkryt
Na webu města jsem našel pouze všeobecnou příručku pro obyvatele pro případ ohrožení z r. 2003, kde
ale mnou požadované informace nejsou uvedeny.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď:
Vážený pane Pethsi,
odpovídám na Vaši žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.:
Stálé tlakově odolné úkryty byly budovány především v 50. a 60. letech minulého století, z důvodu
ochrany obyvatelstva při hrozbě tzv. studené války. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k
dispozici, byla budována převážně jako dvouúčelově využívané stavby (prostor úkrytu je možné využívat
i v mírové době, např. kina, sklady, tělocvičny). Úkryty v nevyhovujícím technickém stavu jsou na
základě žádosti vlastníka vyřazovány z evidence. Další nakládání s úkrytem vyřazeným z evidence (v
případě, že proběhlo kolaudační řízení dotčené stavby) je věcí vlastníka stavby (např. žádost o změnu
užívání stavby u místně příslušného stavebního úřadu v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního
zákona).
Odpověď na otázku č. 1 Kde se tyto úkryty v Hořovicích nacházejí? – V rámci města Hořovice se stále
kryty zapsané v evidenci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje nacházejí především
v oblasti „Západního sídliště“, protože cihlové bytové domy které se nacházejí v oblasti ulic Kosmonautů
a Palachova byly projektovány a stavěny v době viz 1. odstavec.
Odpověď na otázku č. 2 V jakém jsou stavu / zda jsou připraveny plnit svou funkci? - Většina ze
stávajících úkrytů není ve stavu k okamžitému použití a je nutné jejich takzvané zpohotovění – uvedení
do odpovídajícího stavu. Tento okamžik nastává při vyhlášení stavu ohrožení státu, resp. při válečném
stavu.
Odpověď na otázku č. 3 Kapacita jednotlivých úkrytů? – V době výstavby jednotlivých krytů na
Západním sídlišti byla stanovena kapacita 80 osob/kryt pro vícedenní ukrytí, kdy se řešil i dostatečný
prostor pro lehátka. Při krátkodobém ukrytí by byla kapacita ukrytých osob násobně vyšší.
Odpověď na otázku č. 4 Zda existuje nějaký plán, podle kterého by bylo zřejmé pro kterou oblast je
určený který úkryt? – Dotčené orgány na všech úrovní Krizového řízení v rámci ochrany obyvatelstva a
civilního nouzového plánování průběžně připravují plány na různé varianty mimořádných událostí dle
vývoje aktuální situace.
Závěrem uvádím citaci z prohlášení Generálního ředitelství HZS ČR ze dne 1. 3. 2022 „Vážení občané
aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné úkryty
narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a
zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat
směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou.“
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Bc. Lenka Redrová
Odbor kanceláře tajemníka
==========================================================================
MUHO/4776/2022
Dotaz:
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Město Hořovice o poskytnutí následujících informací:
1) důvod zamítnutí I. žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení a rekonstrukci fasády budovy č.p. 640
(budova Městského úřadu) z roku 2016,
2) důvod zamítnutí 2. žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení a rekonstrukci fasády budovy č.p. 640
(budova Městského úřadu) z roku 2017,
3) důvod, proč město opětovně nežádalo o dotaci z OPŽP nebo NPO (i za cenu např. instalace
fotovoltaiky na střeše budovy s cílem dosažení dostatečné úspory energií) a financuje
rekonstrukci budovy z vlastních zdrojů. Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do
datové schránky.
Za poskytnutí informací předem děkuji.
Odpověď:
Ve věci Vámi požadovaných informací je stanovisko Městského úřadu Hořovice k jednotlivým bodům
následující:
1) Dle stanoviska Státního fondu životního prostředí ČR nevyhověl parametr součinitele prostupu tepla u
oken a městu, jakožto žadateli, již nebyla dána možnost nechat projekt upravit či popřípadě relevantně
změnit.
2) Žádost nebyla doplněna o relevantní povinné přílohy, a to z důvodu, kdy město, jakožto žadatel,
vyhodnotilo, že podmínky při získání dotace jsou pro něho značně nevýhodné, a to zejména z důvodu
nesmyslné tloušťky zateplovacího systému a tím jeho značně navýšené ceně, resp. tedy vysoké
spoluúčasti žadatele.
3) To, že město další žádost o dotaci v tomto smyslu nepodalo je prostým faktem a žádný formální krok
ze strany města či úřadu v této věci učiněn nebyl. Jakékoliv sdělení případného důvodu by bylo čirou
spekulací, kdy zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v § 2 odst. 4 uvádí, že „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací“.
S pozdravem
Bc. Aleš Trojan MPA
vedoucí odboru

====================================================================
MUHO/4958/2022
Dotaz:
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den, dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným polem působnosti o
poskytnutí následujících informací.
Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho správního obvodu, respektive od kolika
takových zařízení váš úřad zpracovává pokuty? (Automatické zařízení pro měření rychlosti bez obsluhy).
2. Pokud takové zařízení existuje, jaký typ měření (Úsekové měření, nebo měření okamžité rychlosti),
v jakém směru měří (v jednom, nebo v obou). Umístění těchto radarů a kdy byly uvedeny do provozu GPS pozice, obec a název ulice nebo číslo komunikace, rok uvedení do provozu.
V praxi bych si představoval odpověď v případě více radarů asi takhle:
1. Horní dolní, ulice Radarova, 44.2222 16.8877, úsekové měření v obou směrech, v roce 2019
2. Dolní horní, ulice Radárkova, 44.2222 16.8877, okamžité měření v jednom směru, v roce 2016.
O výsledku mě prosím informujte prostřednictvím datové schránky.
S přáním pěkného dne a s pozdravem
Odpověď:
Vážený pane.
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Dne 16.02.2022 jste požádal Město Hořovice o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., kolik
stacionárních radarů má náš úřad ve správě, včetně našeho správního obvodu, respektive od kolika takových
zařízení náš úřad zpracovává pokuty a pokud takové zařízení existuje, tak požadujete podrobnosti k němu.
K Vašim otázkám Vám sděluji následující. Město Hořovice, v době, kdy odpovídám na Váš dotaz,
neprovozuje žádný systém (tedy ani úsekové měření rychlosti, ani měření okamžité rychlosti), na jehož
základě by MěÚ Hořovice zpracovával a rozesílal občanům výzvy k zaplacení pokuty. Provozuje,
především na vjezdech do města tzv. informativní radary, které řidiče upozorňují na překročení okamžité
rychlosti, kdy případným překročením nevzniká vůči řidiči žádná sankce. O ty Vám ale, předpokládám,
nejde.
MěÚ Hořovice, odbor technický a dopravní, příslušný k řešení dopravních přestupků ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Hořovice, neřeší a neřešil, v době, kdy odpovídám na Váš dotaz, žádná řízení
o přestupcích v dopravě, které by vznikaly na základě měření rychlosti pomocí automatizovaných zařízení
(úsekové měření rychlosti, měření okamžité rychlosti stacionárním radarem).
Město Hořovice neeviduje žádná smluvní ujednání, na jejichž základě by MěÚ Hořovice, odbor technický
a dopravní, měl řešit přestupky v dopravě, vznikající na základě měření rychlosti pomocí automatizovaných
zařízení jiných obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice.
S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
vedoucí Odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice

====================================================================
MUHO/1742/2022
Dotaz:
Žádost o sdělení informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žádám tímto o sdělení informace:
- Zda a kdy odbor vodoprávní úřad města Hořovice přijal žádost o vydání kolaudačního souhlasu
(inženýrské sítě – vodovodního a kanalizačního řádu pro stavbu Točník – Točnický dvůr III. Etapa – katastrální území Točník,
- Zda a kdy odbor vodoprávní úřad města Hořovice přijal žádost o vydání kolaudačního souhlasu
(inženýrské sítě -. Vodovodního a kanalizačního řádu) pro Objekt parcelní číslo 168/53 a parcelní
číslo 466 – katastrální území Točník,
- Zda a kdy odbor vodoprávní úřad města Hořovice vydal rozhodnutí prokazujícího práva užívat
dokončenou stavbu – inženýrské sítě (vodovodního a kanalizačního řádu) u Objektu parcelní
číslo 168/53 a parcelní číslo 466 (kolaudační souhlas, příp. pravomocné kolaudační rozhodnutí –
katastrální území Točník.
V případě vydaného rozhodnutí žádám o zaslání kolaudačního souhlasu, příp. pravomocné kolaudační
rozhodnutí pro parcelní číslo 168/53 a parcelní číslo 466 pro katastrální území Točník.
Předem mockrát děkuji za rychlé zpracování.
Odpověď:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost
„o sdělení informace dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů“
od pana XZ dále jen „žadatel“.
Žadatel žádá o tyto informace:
 zda a kdy odbor vodoprávní úřad města Hořovice přijal žádost o vydání kolaudačního souhlasu
(inženýrské sítě – vodovodního a kanalizačního řádu) pro stavbu Točník – Točnický Dvůr – III.
Etapa – katastrální území Točník,
 zda a kdy odbor vodoprávní města Hořovice přijal žádost o vydání kolaudačního souhlasu
(inženýrské sítě – vodovodního a kanalizačního řádu) pro Objekt parcelní číslo 168/53 a parcelní
číslo 466 – katastrální území Točník,
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zda a kdy odbor vodoprávní města Hořovice vydal rozhodnutí prokazujícího právo užívat
dokončenou stavbu – inženýrské sítě (vodovodního a kanalizačního řádu) u Objektu parcelní
číslo 168/53 a parcelní číslo 466 (kolaudační souhlas, příp. pravomocné kolaudační rozhodnutí) –
katastrální území Točník.
Vodoprávní úřad sděluje, že:
 žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu Točník – Točnický Dvůr III. etapa byla na
MěÚ Hořovice podána dne 22.11.2021. Kolaudační souhlas zatím nebyl vydán.
 pro pozemky p. č. 168/53 a p. č. 466 v k. ú. Točník MěÚ Hořovice nevydával rozhodnutí, ani
kolaudační souhlas. Územní rozhodnutí pro stavbu Točnický Dvůr – III. etapa (včetně
vodovodních a kanalizačních přípojek mimo jiné na uvedených pozemcích) vydal MěÚ Žebrák –
stavební úřad dne 18.12.2018, č. j. VYST-Pa/2472/2018.
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru

====================================================================
MUHO/310/2022
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 vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, 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. 2021 do 31. 12. 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
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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. 1. 2022 žádost
evidovanou jako č. j. MUHO/310/2022 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 01.10.2021 až 31.12.2021 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 říjen – prosinec 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 – říjen 2021 – prosinec – 2021.formát xls.

====================================================================
MUHO/1025/2022
Dotaz:
Žádost o vydání listiny dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o vydání listiny čj. MUHO/12360/2021 ze dne 14. 7.
2021. Listinu potřebuji doložit pro katastr nemovitostí. Děkuji.
Odpověď:

Vážený pane, na základě Vašeho podání ze dne 11.01.2022 evidovanému pod č.j.
MUHO/1025/2022, v němž žádáte o vydání listiny č. j. MUHO/12360/2021 (stanovisko ke
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změně druhu a způsobu využití pozemků p. č. st. 305, p. č. st. 304 a p. č. 1860/4 v k. ú.
Libomyšl) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), Vám Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního
prostředí v souladu s ustanovením § 4a, odst. 2, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., poskytuje kopii
požadovaného dokumentu.
S pozdravem
Ing. Lucie Šmídová
Samostatná odborná referentka
Příloha: 1x kopie dokumentu č. j. MUHO/12360/2021 ze dne 14.07.2021
====================================================================
MUHO/650/2022
Dotaz:
Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města pro rok 2022, respektive seznam stavebních
projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města ne o jiných
veřejných rozpočtů.
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 společnosti 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 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 investičních plánů Vašeho města pro rok 2022. U těchto projektů
žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
Název projektu
Stručný popis projektu
Rozpočet projektu v mil. Kč
Plánovaný termín započetí projektu
Lokalita stavby
Zajištěno financování projektu ano/ne
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě
naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných investičních
záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich
zaslání.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
Odpověď:
Vážení,
Město Hořovice v roce 2022 plánuje zahájit, resp. v minulém roce zahájilo a v roce 2022
pokračuje v následujících stavebních akcích, známých k termínu odeslání této informace:

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
Lokalita stavby:
k.ú. Velká Víska (břehy Červeného potoka)
Zajištěno financování projektu: ANO

Oprava schodiště před vstupem do 1. ZŠ Hořovice z Komenského ulice
Jedná se o opravu dvou betonových ramen přístupového scodiště do budovy 1. ZŠ Hořovice
Projektant:
TOP CON s.r.o.
Rozpočet:
4.066,432,16 Kč bez DPH
Termín zahájení:
červen 2022
Lokalita stavby:
Komenského 1245, 268 01 Hořovice
Zajištěno financování projektu: ANO
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9. května – přechod pro chodce
Jedná se o výstavbu nového přechodu pro chodce v ulici 9. května
Projektant:
Ing. Robert Juřina
Rozpočet:
1.350.000 Kč vč. 21 % DPH
Termín zahájení:
květen 2022
Lokalita stavby:
ulice 9. května v Hořovicích
Zajištěno financování projektu: ANO

S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr
Vedoucí odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice
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