Žádosti v roce 2011
1) Žádost - Mgr. Bc. B. K. J., Litomyšl
Věc:
1. Řešil Městský úřad v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu
dle § 5 Občanského zákoníku?
2. Pokud ano, uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán.
3. Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti Rozhodnutí a s jakým
výsledkem?
4. Kdo je u Vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného
stavu?
5. Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci pokojného stavu právní vzdělání?
Odpovědi:
1. Městský úřad neřešil v roce 2010 žádný podnět ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5
Občanského zákoníku.
2. –
3. –
4. Mgr. Hana Mílová, vedoucí kanceláře tajemníka
5. ano
2) Žádost - MUDr. P. L.
Věc: aktivity, které jsou plánovány v rámci oblasti sociální a prevence kriminality v zóně
vymezené dokumentem Integrovaný plán rozvoje města Náchoda – problémová zóna u
nemocnice v Náchodě.
Odpověď: V aktivitách, které Město Náchod pro revitalizaci veřejných prostranství plánuje, je
řešena i revitalizace rekreačních a sportovních ploch, vybudování nových dětských, případně
sportovních hřišť, úpravy či zrušení stávajících dětských hřišť na sídlišti u nemocnice. Výše
zmíněné aktivity (počet, umístění apod.) byly a budou průběžně konkretizovány zejména
s ohledem na požadavky veřejnosti. V rámci příprav aktivit pro II. etapu revitalizace
veřejných prostranství byly na veřejném projednání předneseny zástupci osadního výboru
SUN požadavky obyvatel sídliště u nemocnice. Mezi požadavky bylo zrušení asfaltového
hřiště na centrální ploše uvnitř sídliště u nemocnice (hluk, rušení nočního klidu), zrušení
jednoho z pískovišť (nevyužívaného), vybudování nového dětského hřiště a nového
oploceného hřiště pro malé děti na druhé centrální ploše uvnitř sídliště. V rámci prevence
kriminality je možné do revitalizace veřejných prostranství začlenit i rozšířit bezpečnostní
kamerový systém.
3) Žádost - S. K., Pelhřimov
Věc: dotazník – administrativní náklady zadávání veřejných zakázek.
Odpověď: Z důvodu rozsáhlosti požadovaných informací a časové náročnosti s jejich
zpracováním bylo žádosti vyhověnou pouze z části.
4) Žádost – Družstvo vlastníků Police nad Metují
Věc: ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů, pásma hygienické ochrany, mapové
poklady k ochranným pásmům, opatření obecné povahy a konkrétní povahy k omezení
jednotlivých činností ( s ohledem na zemědělskou činnost) v daných lokalitách.
Odpověď: pořízeny kopie rozhodnutí a předány za úhradu žadateli.

5) Žádost - J. M., Náchod
Věc: veřejná zakázka „ZUŠ Náchod – stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice –
dokončovací práce.
Odpověď: poskytnuta v požadovaném rozsahu starostou Janem Birke.
6) Žádost – Mgr. J. M., Březník
Věc: webový formulář – studie o využívání veřejných prostředků na propagaci měst a jejich
trendech.
Odpověď – Odeslána přes webové rozhraní.

