
Žádosti v roce 2015 

 

1) Věc: 

Žádost o poskytnutí informací ohledně pozemkové parcely č. 471 v kú Staré město nad 

Metují – vedení horkovodu 

Odpověď: 

Informace byla poskytnuta včetně nákresu na snímku mapy.  

 

2) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací týkajících se návrhu nového územního plánu Náchod – textové 

části – konkrétně záměru „Obchodní centrum Náchod“ – dohody sjednané mezi investorem a 

Městem Náchod.  

Odpověď:  

Mezi Městem Náchod a investorem „Obchodního centra Náchod“ nejsou sjednané žádné 

dohody. V odůvodnění územního plánu byla tato skutečnost chybně formulována. Uvedená 

věta bude při úpravě územního plánu po společném jednání opravena (vypuštěna).  

 

3) Věc:  

Žádost o informace týkající se veřejného osvětlení ve městě Náchod (pokrytí, rozsah, stáří 

svítidel, technická zabezpečení, plánované investice do veřejného osvětlení, ekonomická 

zabezpečení, náklady na osvětlení…) 

Odpověď:  

Poskytnuta v požadovaném rozsahu kanceláří tajemníka.  

 

4) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací ohledně územní parcely č. 429 v kú Staré Město nad Metují – 

vedení horkého vzduchu/vody.  

Odpověď:  

Informace byla poskytnuta včetně nákresu na snímku mapy.  

 

5) Věc:  

Žádost o sdělení: počty pracovníků Městského úřadu v Náchodě za roky 2006 až 2014 

Odpověď:  

2006 -166 zaměstnanců, 2007 – 170 zaměstnanců, 2008 – 168, 2009 – 171, 2010 – 172, 2011 

– 153, 2012 – 146, 2013 – 156, 2014 – 157 

 

6) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací – jakým dodavatelem a za jakých podmínek jsou v současné 

době poskytovány v jejích objektech následující služby: vnitřní a venkovní úklid, správa a 

údržba nemovitostí. Dále, zda je využíváno energeticky úsporných opatření a jakých.  

Odpověď:  

Poskytnuta elektronicky včetně zaslání kopií smluv mezi Městem Náchod a firmou Láry Fáry 

(úklid budovy č.p. 2020) a firmou Žďárek (úklid budovy radnice a Palachovy 1303). Venkovní 

úklid městských prostor v rámci celkového úklidu veřejných prostor zajišťují Technické služby 

města Náchoda s.r.o. 

Údržba nemovitostí (celkem 3 budov) zajišťují 2 pracovníci odboru investic a rozvoje města.  

Na budovách městského úřadu nejsou nyní využívána energeticky úsporná opatření.  



7) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací z oblasti etiky ve veřejné správě směřující ke zjištění některých 

přístupů etického přístupu. Žádost je součástí výzkumné sondy pro diplomovou práci.  

Odpověď:  

Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu paní tajemnicí Mgr. Hanou Mílovou.  

 

8) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 

2014. 

Odpověď:  

Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu mzdovou účetní.  

 

9) Věc:  

Žádost o informace týkající se ul. V Kalhotách v kú Staré Město nad Metují – devastace 

majetku.  

Odpověď:  

Informace byly poskytnuty panem místostarostou Ing. Tomášem Šubertem. 

 

10) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací, zda Město Náchod využívá služeb externího dodavatele 

právních služeb a pokud ano, zda plánuje vyhlásit výběrové řízení na právní služby.  

Opověď:  

Ano, Město Náchod částečně využívá externích právních služeb a neplánuje vyhlásit žádné 

výběrové řízení.  

 

11) Věc:  

Žádost o informace ohledně postupu Městského úřadu při výkonu agendy sociálně právní 

ochrany dětí v konkrétním případě.  

Odpověď:  

Informace poskytnuta vedoucím Odboru sociálních věcí a školství Bc. Pavlem Schumou. 

 

12) Věc:  

Žádost o informace týkající se případného „pachtu pozemku s parcelním číslem 1710 a 150/1 

v Náchodě na Homolce. Konkrétně, zda jsou tyto pozemky pachtovány. Pokud ano, jaká je 

výše pachtovného / rok a na jak dlouho, resp. s jakou výpovědní lhůtou je smlouva uzavřena.  

Odpověď: 

Pozemková parcela č. 1710 není propachtována. Pozemková parcela č. 1560/1 je 

propachtována. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Pachtovné 

na rok 2015 je stanoveno ve výši 81,- Kč.  

 

13) Věc:  

Žádost o poskytnutí současného územního plánu obce Kramolna a připravovaného územního 

plánu obce Kramolna.  

Odpověď: 

Byl zaslán odkaz na webové stránky města Náchoda, kde je územní plán zveřejněn. Byly 

poskytnuty i doplňující informace k územnímu plánu obce Kramolna.  

 

 



14) Věc:  

Žádost o zaslání grafické části územního plánu obce Kramolna a města Náchod.  

Odpověď:  

Žádosti bylo vyhověno pracovnicí Odboru výstavby a územního plánování.  

 

15) Věc: 

Žádost o poskytnutí informací v oblasti správy a provozování vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu na území města Náchod – přiložen formulář k doplnění.  

Odpověď:  

Formulář s požadovanými otázkami byl vyplněn pracovnicí Odboru životního prostředí.  

 

16) Věc: 

Žádost o poskytnutí informací ve věci zákazu podomního prodeje ve městě Náchod. Žádost o 

zaslání důvodové zprávy k Nařízení města Náchod č. 3/2014).  

Odpověď:  

Byla zaslána požadovaná důvodová zpráva ke zmíněnému Nařízení.  

 

17) Věc:  

Rozsáhlá žádost týkající se poskytnutí informací ohledně „Rekonstrukce komunikace v ul. 

Krámská“ – archeologický výzkum. Žádost o kopie zápisů jednání rady města, usnesení rady 

města, kopie nabídek, kopie smlouvy o dílo, kopie stavebního deníku, kopie zápisů 

z kontrolních dní…) 

Odpověď:  

Vzhledem k velkému množství kopií byl žadatel vyzván k uhrazení částky za kopie formátů A4. 

Po uhrazení byly veškeré dokumenty žadateli poskytnuty.  

 

18) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací týkajících se služeb externích advokátů nebo advokátních 

kanceláří k poskytování právních služeb. Zda služeb externích advokátů město Náchod 

využívá, datum uzavření smlouvy, datum ukončení.  

Odpověď: 

Město Náchod využívá služeb externí advokátní kanceláře – JUDr. Josef Svoboda, advokát se 

sídlem v Náchodě, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Smlouva mezi povinným subjektem 

a externím advokátní kanceláří byla uzavřena s účinností od 1. 2. 2011 na dobu neurčitou.  

 

19) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací ohledně hospodaření města Náchod s investičními prostředky 

v letech 2009 – 2014. Zaslán dotazník k vyplnění.  

Odpověď:  

Otázky byly zodpovězeny vedoucím Odboru investic a rozvoje města p. Bohuslavem 

Voborníkem.  

 

20) Věc:  

Žádost ohledně poskytnutí seznamu členů rady města a jejich politické příslušnosti od roku 

2002.  

Odpověď poskytnuta p. Václavou Mrštíkovou – sekretářkou vedení.  

 

 



21) Věc:  

Žádost o poskytnutí informací ohledně informačního systému CODEXIS.  

Odpověď:  

Požadované informace byly poskytnuty IT technikem Ing. Pavlem Stryhalem.  

 

22) Věc:  

Žádost o poskytnutí informace, zda město Náchod uzavřelo spolupráci se společností 

NEWTON Media, a.s., pokud ano, poskytnout kopie smluv.  

Dále, zda město Náchod uzavřelo smlouvu se společnotí Anopress IT, a.s., pokud ano, 

poskytnout kopie smluv.  

Dále, zda město Náchod uzavřelo smlouvu se společností Bisnode Česká republika, a.s., 

pokud ano, poskytnout kopie smluv.  

Odpověď: 

Město Náchod má uzavřenou smlouvu pouze se společností NEWTON Media, a.s. a 

spolupracuje s ní od roku 2003. Žadateli byly poskytnuty účetní doklady.  

 

23) Věc: 

Žádost o sdělení k výpisu z registru obyvatel.  

Odpověď:  

Informace byla poskytnuta IT správcem eGovernmentu.  

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Lenka Bubeníčková, kancelář tajemníka 

 

 


