
Žádosti v roce 2012 
 

1) Žádost – Horizont-Nare, s.r.o. 
Věc: Plánuje Město Náchod v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením 
bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin 
(výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.?  
Odpověď: V roce 2012 bude město Náchod realizovat z investic, které budou spojeny 
s řešením bezbariérovosti pouze výtah na radnici – Masarykovo nám. 40. Výběrové řízení na 
generálního dodavatele bude vypsáno pravděpodobně v I.Q.2012. 
 

2) Žádost – D. H., Konice 
Věc: Jaký je počet odvolání (dle zákona č. 500/2004 Sb, správní řád) podaných proti 
rozhodnutí v období od 1.1.2007 do 31.3.2012 ve Vámi zvolené agendě?  
Odpověď: celkem 7 (živnostenský odbor).  
 

3) Žádost – Ing. E. T., Praha 6 
Věc: Majetkoprávní úkony obce, důvody zamítnutí žádosti o úpravu podmínek návrhu 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Odpověď: zaslána Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou.  
 

4) Žádost – P. U., Hořičky 
Věc: Změna územního plánu Obce Vestec a k tomu přiložený zápis nebo část zápisu z jednání 
Obecního zastupitelstva Vestec.  
Odpověď: Naskenovaná část zápisu z jednání Obecního zastupitelstva obce Vestec byla 
zaslána emailem a zároveň odeslána výzva k upřesnění žádosti a upozorněním, že fotokopie 
jsou zpoplatněny dle sazebníku umístěném na webových stránkách Města Náchoda.  
 

5) Žádost – Š. B., Sokolov 
Věc: sběr materiálů pro dotazníkové šetření „Optimalizace procesů při projednávání 
přestupků s ohledem na principy dobré správy“.  

1. počet přestupků v roce 2010/1 171 přestupků, 2011/423 přestupků 
2. kolik přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení? 2010/ 103, 2011/423  
3. kolik přestupků bylo vyřízeno v příkazním řízení? 2010/309, 2011/350  
4. Kolik přestupků bylo odloženo? 2010/326, 2011/350 
5. Kolik přestupků bylo zastaveno? 2010/36, 2011/60 
6. V kolika případech bylo podáno odvolání? 2010/18, 2011/18 
7. Kolik zaměstnanců je pověřeno zpracováním přestupkové agendy? 42 zaměstnanců 
8. Kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření? – 0 
9. Jaký je průměrný plat pracovníka pověřeným výkonem přestupkové agendy? 24 376,- 

Kč 
10. Jaký je průměrný věk těchto zaměstnanců? 44 let 

 
6) Žádost – D. H., Letovice 

Věc: Úplný název orgánu územní samosprávy, PSČ, další PSČ, které spadají pod náš orgán 
územní samosprávy – přidružené obce. Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu 
územní samosprávy. 
Odpověď: Poskytnuty názvy obcí našeho správního obvodu včetně adres. Poskytnuty názvy 
místně příslušných orgánů včetně adres kanceláří tajemníka Městského úřadu Náchod.  


