Žádosti v roce 2013
1) Žádost – Mgr. M. H., Česká Skalice
Věc: Žádost o poskytnutí informací o agendě městského úřadu, odboru sociálních věcí a
školství a jeho plnění „funkce opatrovníka“. Byly specifikovány konkrétní otázky týkající se
opatrovnické agendy.
Odpověď: Zaslána vedoucím odboru sociálních věcí a školství – Bc. Pavlem Schumou
v požadovaném rozsahu.
2) Žádost – J. M., Slapy
Věc:
-

Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., která byla Vaším úřadem naúčtována v roce 2012 žadatelům a žadateli
uhrazena v následujícím členění:

a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
-

Jaký byl celkový počet žádostí v roce 2012?

Odpověď:
-

Městský úřad Náchod v roce 2012 nenaúčtoval žádný úkon spojený
s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

-

V roce 2012 bylo přijato celkem 9 žádostí o poskytnutí informací a na 9
žádostí bylo v požadovaném rozsahu odpovězeno.

3) Žádosti o sdělení o využívání údajů z registrů osob – celkem 20 žádostí
Věc: Žádost o sdělení využívání údajů z registrů osob.
Odpověď: Zaslána žadatelům v zákonné lhůtě Alenou Marešovou, manažerem eGON centra.
4) Žádost – Obec Vestec (celkem 3 žádosti)
Věc: Žádost o sdělení informace o evidenci vytěžení dřeva konkrétní osobou.
Odpověď: Zaslána vedoucím odboru životního prostředí – Ing. Ondřejem Poulem
v požadovaném rozsahu.

5) Žádost – JUDr. L. F., Praha 4
Věc:
-

Název a identifikační číslo subjektu, který v současnosti zajišťuje pro Vaši obec
služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň.

-

Datum vypršení platnosti uzavřených smluv se subjekty zajišťujícími služby
v předchozím bodě.

Odpověď
-

V současnosti zajišťuje pro Město Náchod služby v oblasti nakládání s odpady a péči
o komunikaci a zeleň společnost Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095.

-

Město Náchod nemá uzavřenou žádnou smlouvu se společností Technické služby
s.r.o. k zajištění služeb v oblasti s nakládání s odpady a péči o komunikace a zeleň.
Společnost Technické služby s.r.o. je ze sta procent ve vlastnictví Města Náchod a
uvedené činnosti vykonává na základě rozhodnutí městského zastupitelstva a rady.

6) Žádost – Česká pirátská strana, Praha 3
Věc: Poskytnutí informací, zda jsou v našem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné
plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995., o volbách do
Parlamentu České republiky.
Odpověď: zaslána Ing. Tomášem Šubertem, místostarostou emailem.
7) Žádost – Ing. S. N., Brno
Věc: Vyplnění dotazníku určeného primárně tajemníkům, u menších měst a obcí starostům.
Dotazník se týkal problematiky řízení městských úřadů a aplikací metod kvality. Dotazník byl
tvořen 16 otázky.
Odpověď: Dotazník byl elektronicky vyplněn na příslušné webové adrese tajemnicí úřadu –
Mgr. Hanou Mílovou.
8) Žádost – M. Š., Plasy
Věc: Žádost o kopie aktuálně platných smluv na telekomunikační služby, které má město
Náchod uzavřenou s poskytovatelem těchto služeb.
Odpověď: Byla zaslána kopie smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních služeb GTS
Czech s.r.o.. Kopie smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních služeb Vodafone Czech
Republic byla odmítnuta poskytnout se zdůvodněním, že se jedná o smluvní dokument mezi

dvěma stranami a předávat tyto dokumenty třetím stranám odporuje dle názoru společnosti
Vodafone smluvním podmínkám uvedeným v této smlouvě.
9) Žádost – E. T., Praha 9
Věc:
-

Kolik ustanovených mysliveckých stráží Váš obecní úřad eviduje

-

Kolik bylo Vaším obecním úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě
oznámení přestupků či jiného správního deliktu mysliveckou stráží.

Odpověď: Poskytnutá vedoucím odboru životního prostředí – Ing. Ondřejem Poulem.
-

25

-

0

10) Žádost – Bc. H. R., Valašské Meziříčí
Věc: Žádost o poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu
ve Vašem vlastnictví za rok 2011 a rok 2012, případně je možné poskytnout pouze odkaz
nebo zdrojové dokumenty, pokud je možné v těchto dokumentech požadované údaje nalézt.
Odpověď: Zaslána spolu s příslušným odkazem na požadované informace vedoucím odboru
majetku a financování, Ing. Ladislavem Šimkem.

