
Datum  Dotaz  Odpověď 

19.12.2018 Žádost o poskytnutí informací:  
1. Informaci, zda byla v období od 

1.1.2018 podána jakoukoli 
osobou žádost o vydání 
zemního rozhodnutí (tj. včetně 
rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení či o změně využití 
území a rovněž také včetně 
územních souhlasů) pro střelnici 
nebo pro obdobné sportovní 
využití, při kterém jsou 
využívány zbraně na pozemcích 
v k.ú. Otěšín, Miřenice, Ústaleč 
a Krutěnice.  

2. Pokud byla podána žádost dle 
předchozího bodu, tak žádám o 
poskytnutí kopie žádosti, 
informaci, jak bylo s žádostí 
naloženo, pod kterou  spis. zn. 
je řízení vedeno a příp. též kopii 
rozhodnutí o této žádosti. Pokud 
byl žadatel vyzván k doplnění 
žádosti, tak žádám o poskytnutí 
kopie této písemnosti. 

3. Informaci o tom, jaká územní 
rozhodnutí, územní souhlasy, 
stavební povolení byla vydána 
pro stavby, zařízení  nebo jiné 
změny v území týkající se 
pozemků pč. 47/3, pč. 47/1, pč. 
47/2, pč. 54/1, pč. 54/2,vše 
v k.ú. Otěšín v období od 
1.1.2018. 

Pokud byly vydány územní rozhodnutí, 

územní souhlasy, stavební povolení dle 

1. Předmětná žádost nebyla podána.  
2. Předmětná žádost nebyla podána.  
3. Na uvedených pozemcích nebylo MěÚ Horažďovice, odborem výstavby a územního 

plánování vydáno územní rozhodnutí, územní souhlas ani stavební povolení v období od 
1.1.2018.  

4. Územní rozhodnutí, územní souhlas ani stavební povolení nebylo vydáno. 

 



předchozího bodu, žádám o poskytnutí 

jejich kopie. 

29.11.2018 Žádost o poskytnutí informací: 
zodpovězení otázek (dotazník)  - 
Kastrační program 

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM 
 

1. Má vaše město/obec kastrační program pro 
kočky? 

Naše město nemá kastrační program pro 
kočky. 

 
V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky. 
 

2. Od kterého roku funguje ve vašem 
městě/obci kastrační program? 

 

3. Komu je váš kastrační program určen? 
Např. majitelům zvířat, útulkům. 

 

4. Přispíváte na kastrace pouze obecním 
útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou 
jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které 
působí ve vašem katastrálním území? 

 

5. Přispíváte na kastrace i soukromým 
osobám? Pokud ano, tak za jakých 
podmínek. 

 

6. Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky 
ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci 
jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou 
k veterináři? 

 

7. Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné 
kočky/kocoura? 

 

8. Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé 
osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky. 

 

9. Přispíváte na kastraci, kterou provedl 
kterýkoliv veterinář, nebo máte 
nasmlouvaného konkrétního veterináře? 
Prosím jmenujte. 

 

10. Jakou formou na kastrace přispíváte? 
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od 

veterináře. 
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho 

hlášení. 

 



11. Pokud přispíváte soukromým osobám, které 
přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak 
staré může toto potvrzení být? 

 

12. Kolik soukromých osob ročně využije váš 
kastrační program? Údaje uveďte od roku 
2012 včetně letošního roku. Uveďte po 
jednotlivých letech. 

 

13 Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste 
poskytli příspěvek od roku 2012 včetně 
letošního roku. Uveďte po jednotlivých 
letech. 

 

14. Jakým způsobem informujete občany o 
vašem kastračním programu a možnostech 
jeho využití? 

 

 
V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky. 
 

2. Jakým způsobem řešíte situaci toulavých 
koček ve vaší obci? 

Problém s toulavými kočkami je v našem 
městě ojedinělý a dosud každá 
bezprizorní kočka nalezla nový domov. 

3. Uvažovali jste o vzniku kastračního 
programu ve vaší obci? Z jakých důvodů jste 
jej nerealizovali? 

Tato otázka vzhledem k dosavadnímu 
množství toulavých koček v našem 
městě nevyvstala. 

4. Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na 
řešení situace bezprizorních psů a koček? 

Náklady činí 20 000 až 25 000 Kč ročně. 

 

14.08.2018 Žádost o poskytnutí informací: 
předložení  stanovisek odboru ŽP MěÚ 
Horažďovice a rozhodnutí KÚ 
Plzeňského kraje – odboru ŽP  ve věci 
žadatelů …... …. k umístění stavby „ 
….. „ v k. ú. Velký Bor (jedná se o 
závazná stanoviska a rozhodnutí 
vydaná po 24.07.2017). 

Byly poskytnuty kopie požadovaných dokumentů.   

08.02.2018   Žádost o poskytnutí informace:  
1. Jakým způsobem zajišťujete 

(příp. hodláte zajistit) soulad 

zpracování osobních údajů 

 
1. Dle výsledku analýzy, pravděpodobně dodavatelsky 
2. Dle předpokládanému objemu, zákon neukládá 
3.  ---------- 



s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů 

(Nařízení EP a Rady (EU) č. 

2016/679) tzv. GDPR? 

2. Zadali jste nebo plánujete zadat 

v rámci zadávacího řízení 

veřejnou zakázku na dodávku 

služeb pro zajištění souladu vaší 

organizace s Obecným 

nařízením o ochraně osobních 

údajů? 

3. V případě, že odpověď na 

otázku č. 2 je kladná, pak: 

Uveďte termín (plánovaný 

termín), kdy bude zadávací 

řízení uveřejněno. 

4. V případě, že odpověď na 

otázku č. 2 je kladná, pak: 

Zajišťujete (hodláte zajistit) 

soulad zpracování osobních 

údajů s Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů pouze 

pro svůj obecní úřad, nebo i pro 

příspěvkové organizace, 

zřízené vaší obcí? 

5. V případě, že již máte 

vybraného dodavatele služeb 

pro zajištění souladu vaší 

organizace (příp. i vámi 

zřizovaných příspěvkových 

organizací) s Obecným 

nařízením o ochraně osobních 

údajů, pak: 

4.  ---------- 
5. a) Dosud není znám  

b) V předpokládaném objemu zákon neukládá  

c) Není zřejmé 

d) Smlouvy nejsou uzavřeny   
 
 



a. Kdo je dodavatelem těchto 

služeb?    

b. Byl tento dodavatel vybrán na 

základě zadávacího řízení 

veřejné zakázky? 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto 

služby poskytovány? 

d. Žádám o zaslání veškeré 

smluvní dokumentace, na 

základě které jsou tyto služby 

vaší organizaci poskytovány.   

 

11.01.2018 Žádost o poskytnutí informací:  

 zaslání investičních plánů města 
na rok 2018, resp. seznam 
investičních/stavebních 
projektů, které plánujete 
uskutečnit v letech 2018-2021. 
Případně jsou dokončovány 
z předchozích let a budou 
financovány z rozpočtu města 
nebo z dotačních titulů či za 
jejich podpory. 

Zaslání rozpočtu na rok 2018, pokud 

obsahuje podrobné informace k daným 

akcím 

V současné době nelze vyhovět  žádosti, protože město nedisponuje  schváleným 
rozpočtem  na rok 2018. Předpoklad schvalování rozpočtu je 26.02.2018. Po schválení  
bude rozpočet zveřejněn na stránkách města v sekci „rozpočet města“, kde lze získat 
požadované informace. 

 


