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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod   
 
Vaše Čj.:      
Ze dne:  27.09.2017      

 
664 23 Čebín 

Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC63467/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  05.10.2017 
 
 
 

Poskytnutí informací, odložení části žádosti  
 
Město Náchod obdrželo dne 27.09.2017 prostřednictvím elektronické adresy podatelny 
podatelna@mestonachod.cz Vaši odpověď na dopis, kterým jsme Vás kromě jiného vyzvali k upřesnění 
některých bodů Vaší žádosti o informace ze dne 15.09.2017. Vaše odpověď obsahuje i další oblasti, o 
kterých žádáte informace. Na základě dílčích podkladů od jednotlivých odborů Městského úřadu Náchod, 
do jejichž kompetence části Vaší žádosti spadají, Vám sdělujeme: 

V bodě ad 1) jste nejprve požádal o kopie dodejek ze dne 13.09.2017 a ze dne 21. září 2017 (tyto dodejky 
slouží městu Náchod jako doklad o tom, že Vám byly doručeny předchozí písemnosti). Tyto kopie 
přikládáme v příloze č. 1.  
 
V dalším bodě ad 2) žádáte, cit.: „Informace – místně příslušné orgány“ a dále „Místně příslušné orgány ve 
vztahu k vašemu orgánu územní samosprávy“. K této části Vás opětovně vyzýváme k upřesnění, neboť 
není zřejmé, jaká informace je požadována. 
 Dále zde žádáte, cit.: „Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy, Vaše PSČ, Další PSČ, 
která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce“. 
 Předpokládáme, že jste měl na mysli název našeho města – název je Náchod, PSČ 547 01. Dále 
předpokládáme, že „přidruženými obcemi“ máte na mysli části obce ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Těmito částmi města Náchoda jsou části s názvy Babí, Běloves, 
Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov, Staré Město nad Metují. Tyto části města 
Náchoda mají stejné PSČ jako město Náchod, tj. PSČ 547 01. 
 Pro úplnost Vám v této souvislosti zasíláme i seznam obcí správního obvodu stanoveného 
vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve kterém město Náchod v rozsahu obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost. Tento správní obvod je vymezen územím obcí 
Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká 
Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod 
Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, 
Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, 
Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov. 
 
V bodě ad 3) odkazujete na zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, částečně jej citujete a žádáte o vysvětlení některých jeho 
ustanovení. K tomu Vám sdělujeme, že město Náchod (ani jiná obec) nejsou kompetentní k výkladu či 
vysvětlování zákonů. Proto Vaši žádost v této části odkládáme.  

K ustanovení § 46 zákona č. 48/1997 Sb. Vám sdělujeme, že město Náchod žádný návrh na 
konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování zdravotních služeb nepodalo. 
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Na konci bodu ad 3) a v bodě ad 4) se tážete na oblast zadávání veřejných zakázek: 

Po nahlédnutí do Sbírky zákonů  Vám sdělujeme, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, je účinný od 1.10.2016. Jeho novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb. je účinná od 
22.5.2017 a poslední novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb. je účinná do 1.7.2017. 

Pro úplnost a pro Vaši další pohotovou orientaci dodáváme, že stejnopis Sbírky zákonů je 
k dispozici na webu Ministerstva vnitra http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. 
 S odkazem na § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ“) Vám 
k požadovaným údajům o veřejných zakázkách města Náchoda sdělujeme, že Vámi požadované 
informace jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele. Informace je 
možné získat zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00272868.  Odkaz na tuto internetovou stránku 
jsme Vám sdělili již v písemnosti čj. MUNAC60980/2017/KT ze dne 21.09.2017. 
 
V bodě ad 5) jmenujete nejprve Integrovaný regionální operační program (IROP), Integrovaný plán rozvoje 
města (IPRM) a Regionální operační program NUTS II Severovýchod a žádáte o podrobnosti k těmto 
programům. K tomu Vám sdělujeme následující: 
 Požadovanými informacemi k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) ani 
k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severovýchod město Náchod nedisponuje, nespadají do 
jeho kompetence. Proto Vaši žádost v této části odkládáme. Doporučujeme Vám prostudovat veřejně 
přístupné informace o těchto programech. Tyto informace lze získat např. na https://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Otazky-a-odpovedi  
a http://www.rada-severovychod.cz/ 
 K Integračnímu plánu rozvoje města (IPRM) Vám zasíláme odkaz na web města Náchoda – 
Integrovaný plán města je uveřejněn zde: http://www.mestonachod.cz/mesto/integrovany-plan/  a byl 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v tehdy platném znění, 
schválen Zastupitelstvem města Náchoda dne 20.10.2008. 
 Dále v bodu ad 5) opětovně žádáte o informace o kapacitě místních parkovacích míst. Opětovně 
Vám sdělujeme, že takovouto informací město Náchod nedisponuje. Není nám znám ani žádný právní 
předpis, na základě kterého by město mělo tuto informaci mít k dispozici, a to ani počet míst s označeným 
symbolem invalidé. Proto jste byl již naším dopisem ze dne 21.09.2017 informován o odložení této části 
Vaší žádosti. Pro úplnost dodáváme, že počet parkovacích míst pro invalidy se řídí ČSN 736110 - 
Projektování místních komunikací a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Oba tyto dokumenty jsou volně přístupné např. na webu 
Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo  v sekci Územní a bytová 
politika – Územní plánování a stavební řád, v záložce Právo a legislativa. 
 K Vašemu požadavku na informaci o celkové ceně parkování včetně DPH sdělujeme, že celková 
konečná výše výběru parkovného na placených parkovacích plochách činila za rok 2016 2.551.000,- Kč, za 
období leden až září 2017 činila 1.920.000,- Kč a v předchozích letech se tento výběr pohyboval též ve 
výši cca 2.500.000,- Kč ročně.  
 
V bodě ad 6)  požadujete kopii rozhodnutí o registraci sociálních služeb vydaného Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje pod č.j.10640/SV/2007/GR/SOCRE/92-2. Toto rozhodnutí však město Náchod 
nemá k dispozici, bylo adresováno příspěvkové organizaci Městskému středisku sociálních služeb MARIE. 
Proto Vaši žádost v této části  odkládáme.  

Pro Vaši informaci Vás odkazujeme na veřejně přístupný registr poskytovatelů sociálních služeb, 
kde je možné základní informace o poskytovatelích sociálních služeb pohotově vyhledat. Tento registr je 
součástí webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí zde:  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1507120430434_1 

 

Poučení: 
Pokud se způsobem vyřízení bodu ad 3), části bodu ad 5) a bodu ad 6) Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete 
na postup města Náchoda podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u města Náchoda do 30 
dnů ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a/ InfZ). O stížnosti bude rozhodovat Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje.  

K opětovné výzvě k upřesnění části bodu ad 2) Vám sdělujeme, že jelikož jste ani po výzvě ze dne 
21.09.2017 nijak ve svém nynějším podání ze dne 27.09.2017 nijak neupřesnil, jaké informace požadujete 
pod pojmem „Informace – místně příslušné orgány“ a „Místně příslušné orgány ve vztahu k vašemu orgánu 
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územní samosprávy“, platí, že pokud tak neučiníte do 30 dnů od doručení výzvy ze dne 21.09.2017, bude 
rozhodnuto o odmítnutí této části Vaší žádosti. 

  

S pozdravem 

 
Mgr. Hana Mílová 
tajemnice  
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3/1/1 

 
 

 
    
 

 

 

 

 

 
 

 


