Výroční zpráva
o činnosti orgánů města Úvaly v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2012
Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení §18 zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1. Počet podaných žádostí o informace .
V průběhu roku město obdrželo celkem 32 písemných žádosti o informace
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutýcí žádosti - § 18 odst,1písm. a) zák. 106/1999 Sb.
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její část.i
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst,1
písmeno b) zák. 106/1999 Sb.
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
4. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.
V průběhu roku 2012 byly podány 2 stížnosti:
1) Stížnost č. j. MEUV 1077/2012 ze dne 24. 9. 2012 na neposkytnutí informace podle § 16
a zákona č. 106/1999 Sb., která se týkala dotazu na nepovolenou stavbu garáže. Vyřízeno
zasláním odpovědi č.j. MEUV 11590/2012 ze dne 7.11.2012.
2) Stížnost č.j. MEUV 8506/2012 ze dne 31.7.2012, která se týkala nezveřejnění informace
podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb, ve které bylo upozorněno na nezveřejňování informace
způsobem umožňující dálkový přístup (viz. § 5 odst. 3 InfZ). Vyřízeno zveřejňováním
žádostí a odpovědí na internetových stránkách města.
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.
V r. 2011 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona § 18 odst, 1písm. f) zák. 106/1999
Sb.
U žádné žádosti o informace nebyla uplatňována úhrada nákladů dle §17 zák. č. 106/1999 Sb.
Ve srovnání s rokem 2011 je počet žádostí o informace vyšší.
Položené dotazy se týkaly :
1. Poskytnutí informace, zda město Úvaly plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s
řešením bezbariérovosti a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních
plošin (výtahů pro ZTP), nájezdových ramp, stropních závěsných systémů apod.
2. Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města Úvaly pro rok 2012, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2012 a budou financovány z
rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů (název projektu, stručný popis projektu,
rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu a předpokládaný termín na
výběrové řízení na dodavatele.
3. Poskytnutí informace - kopie hydrogeologického posudku, který si město Úvaly nechalo
zpracovat jako protiposouzení hydrogeologického posudku Dr. Čížka.
4. Poskytnutí informace - kopie smlouvy uzavřené mezi městem Úvaly a společnostmi GIP, s.r.o.
(IČO: 26712466), GIP group, a.s. (IČO: 27881806), PRELICA CZ s.r.o. (IČO: 27148505), usnesení
rady města Úvaly č. 226/07 ze dne 12. 11. 2007 a dokument vydaný Městským úřadem Úvaly
pod sp.zn. žpúp/9900/07/špl.
5. Poskytnutí informace - žádost o zaslání stanoviska SÚ Úvaly k podnětu přešetření SP. č.j.
K/7146/2011/SÚ/Vay.

6. Poskytnutí informace o zakázce "Parková zahrada - Úvaly" (zadávací dokumentaci k zakázce,
přesně tak jak byla poskytnuta uchazečům, seznam oslovených firem, rozbor finančního krytí
zakázky z rozpočtu města (kapitola, případně dotace na akci), usnesení rady města, důvod
vypsání zakázky dne 30.3.,posledního dne platnosti starého zákona o zadávání veřejných
zakázek, odůvodnění investice z pohledu priorit Města Úvaly, jednotlivé položky
předpokládané ceny zakázky 3 200 000,- Kč bez DPH).
7. Poskytnutí informace - seznam všech vodních ploch patřící městu Úvaly, které spravuje ČRS,
právnické nebo fyzické osoby, výši nájmu za pronajaté vodní plochy nebo způsob pronájmu,
výši příspěvku města Úvaly ČRS - místní organizaci, zisky nebo přínosy z pronájmu vodních
ploch pro město Úvaly jako takové, doba trvání uzavřeních smluv a podmínky výpovědi
uzavřených smluv na vodní toky, nahlédnutí do smluv již prodaných vodních plocha a
upřesnění rozhodnutí města Úvaly jakým způsobem se rozhodovala a čím se řídilo při prodeji
vodních ploch nebo seznam zájemců při vypsaném výběrovém řízení, za jakých podmínek
probíhalo výběrové řízení při získání dotace na opravu hrází rybníka Fabrák, výši dotace a
způsob jejího užití, seznam firem, které se do výběrového řízení přihlásily
8. Poskytnutí informace - kopie dokumentů k objektu Tyršova 7 Škvorec, kolaudační rozhodnutí
objektu B
9. Poskytnutí informace - kopie dokumentů k objektu Tyršova 7, Škvorec, stavební povolení pro
celý objekt - domy A,B,C,D, garážový dům, vyjádření odboru dopravy pro získání stavebního
povolení (kolik parkovacích míst pro objekt, ev. vyjímky a kdo je povolil, revizní zpráva dům B
- hromosvod (kolaudace 2010,2011).
10. Poskytnutí informace o výši místních poplatků vybraných k dnešnímu dni od vlastníků
pozemků v katastrálním území Úvaly u Prahy s rozpisem dle jednotlivých lokalit a dobou
výběru místních poplatků, informace o výši místních poplatků vybraných k dnešnímu dni od
vlastníků pozemků, které mají být napojeny mj. též na kanalizaci ve vlastnictví žadatele,
vybudovanou na základě Smlouvy o spolupráci mezi městem Úvaly a společností
ČECHOSLÁVIE s.r.o. ze dne 8.12.2004 a informací o době jejich výběru, informaci o tom v jaké
výši a kdy byly místní poplatky vybrány od společnosti Úvaly Development s.r.o. na základě
smlouvy spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti uzavřené dne 23.4.2009 mezi
městem Úvaly a společností Úvaly Development s.r.o. ať již formou záloh či jinou formou,
veškerých podkladových dokumentů ze kterých správce poplatku při stanovení výměry
místního poplatku vůči společnosti Úvaly Development s.r.o. vycházel.
11. Poskytnutí informace - důvody pro nezveřejnění příspěvku "Otevřený dopis se žádostí o
zveřejňování materiálů k jednání zastupitelstva" v únorovém čísle periodika Život Úval,
prezenční listinu, případně jména osob, kteří byli dne 16. ledna 2012 jednání Redakční rady
periodika Život Úval přítomní, datum a čas doručení příspěvku do aktuálního čísla ŽÚ pana
místostarosty Ing. Bredy a pana zastupitele Mgr. Boreckého (z pdf. formátu na webových
stránkách města vyplývá, že oba mají v únorovém čísle zveřejněn svůj příspěvek).
12. Poskytnutí informace - kopie objednávky a proplacené faktury za dílo rekonstrukce ulice
Diamantová Úvaly.
13. Poskytnutí informace - zda bylo stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí nebo územní
souhlas umisťující jakékoliv nadzemní stavby záměru ,,Rezidenční bydlení Zahrady Květnice"
pro něž bylo stavebním úřadem dne 5.11.2010 vydáno územní rozhodnutí o umístění
dopravní a technické infrastruktury č.j. MEUV 10101/2010/STU nebo zda bylo stavebním
úřadem vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas umísťující jakékoliv nadzemní
stavby na pozemcích parc.č. 550/26 a 550/28 v k.ú. Květnice, zda byla stavebnímu úřadu
doručena žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění jakékoliv nadzemní stavby na
pozemcích parc.č. 550/26 a 550/28 v k.ú. Květnice nebo žádost o vydání územního souhlasu k
umístění jakékoliv nadzemní stavby na pozemcích parc.č. 550/26 a 550/28 v k.ú. Květnice.
14. Poskytnutí informace podle jakého paragrafu stavebního zákona nebo prováděcích vyhlášek,
vydal stavební úřad souhlas s provedením ohlášené stavby rodinného domu na pozemku p.č.

592/424 k.ú. Šestajovice, Novostavba rodinného domu o jedné bytové jednotce s garáží pro
dva osobní automobily.
15. Poskytnutí informace - jakému dodavateli (dodavatelům) byla veřejná zakázka ,,Provozní řád
dešťové kanalizace v Úvalech" zadána (název, sídlo, IČ), jakou nabídkovou cenu ve
výběrovém řízení předložili.
16. Poskytnutí informace týkající se rekonstrukce Kožíškovy ulice - zadávací specifikace pro
výběrové řízení pro výše zmíněnou rekonstrukci, výzva k výběrovému řízení, nabídky
oslovených firem, smlouva s dodavatelem rekonstrukce, znění a datum zadání pro cenu
alternativní barvy dlažby poslanou investičním odborem firmě STRABAG a.s.
17. Poskytnutí informace - zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly ze dne
29.3.2012, příloha č. 14.
18. Poskytnutí informace zda povolená přístavba garáže na adrese Máchova 437, 250 92
Šestajovice byla již zkolaudována nebo zda bylo vydáno rozhodnutí o změně užívání stavby.
19. Poskytnutí informace - v jakém stádiu se nachází řízení o odstranění stavby spis. zn.
K/10140/2011/SU/Vay - A, č.j. MEUV 12237/2011/STU, zda bylo se stavebníkem zahájeno
opakovaně správní řízení podle § 178 SZ, proč stavební úřad v této věci 7 měsíců nic nekoná.
20. Poskytnutí informace - proč není žadatel účastníkem řízení v pokračování řízení spis zn.
K/10510/2010/SU/Vay, spis zn. K/9257/2010/SU/Vay.
21. Poskytnutí informace - kdy a kterému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje byl zaslán
spisový materiál č.j. K/7763/08/SU/Vay.
22. Poskytnutí informace- proč v řízení K/9257/2010/SU/Vay, K/11122/2011/SU/Vay nebylo
postupováno v souladu se správním řádem, jaká opatření budou přijata, aby stavební úřad
postupoval podle stavebního zákona, kdo je za porušování stavebního zákona odpovědný,
jaké postihy budou uplatněny proti odpovědným osobám.
23. Poskytnutí informace - kdo je za opomenutí v řízení č.j.K/7763/08/SU/Vay odpovědný, jaké
postihy budou uplatněny proti odpovědným osobám, jaká opatření budou přijata, aby k
opomenutí nedocházelo.
24. Poskytnutí informace z jednání stavební komise, rady a zastupitelstva města (kopie zápisů z
příslušných jednání, týkající se problematiky související s podnikáním p. Racka na pozemku
pč. 306 k.ú. Úvaly a v případě kontrolního a finančního výboru o dokumenty spojené s žádostí
p. Racky podané pod č.j. 5864/08.
25. Poskytnutí informace: zda bylo se stavebníkem p. Josefem Tesárkem, Palackého 344, 250 92
Šestajovice zahájeno přestupkové řízení za provádění stavby bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu (spis. zn. K/9257/2010/SU/Vay), zda bylo přestupkové řízení ukončeno a s
jakým výsledkem, zda stavební úřad vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení prací na
základě zjištění kontrolní prohlídkou stavby ze dne 7.10.2010.
26. Poskytnutí informace: kdy stavební úřad vyzval stavebníka AUTO Tesárek s.r.o. IČ: 2849491,
Palackého č.p.344, 250 92 Šestajovice k zastavení prací na nepovolené stavbě. Bylo to při
zjištění 7.10.2010 nebo jiný den, zda bylo se stavebníkem AUTO Tesárek s.r.o. , IČ: 2849491
Palackého č.p. 344, 250 92 Šestajovice zahájeno přestupkové řízení z provádění stavby bez
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (spis. zn. K/7700/2010/SU/Vay) na základě
zjištění kontrolní prohlídkou stavby ze dne 7.10.2010, zda bylo přestupkové řízení ukončeno
a s jakým výsledkem.
27. Poskytnutí informace: proč nebyl žadatel ani jeho zplnomocněný zástupce vyrozuměn podle
správního i stavebního řádu jako účastník řízení ve věci č.j. K/9257/2010/SU/Vay, kde se v
současnosti spis č.j. K/9257/2010/SU/Vay nachází, zda odvolací orgán již rozhodl o
stavebníkově odvolání, správné určení okruhu účastníků řízení.
28. Poskytnutí informace: zda je postup stavebního úřadu na podnět žadatele podle § 42
správního řádu správný a byl dodržen správní řád, zda je nečinnost stavebního úřadu při
zjištění existence stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu správná.

29. Poskytnutí informace: žádost o zpřístupnění dokumentů týkajících se rekonstrukce a oprav
ulic Prokopa Velikého a Vrchlického z období r. 2006 až 2010 a to: Kolaudační protokol ke
stavbě Rekonstrukce ulic Prokopa Velikého a Vrchlického ke Stavebnímu povolení vydanému
dne 29.8.2005 St.úř., Úvaly pod č.j. 3660/05, PD pro ulici Prokopa Velikého firmy Prokonsult z
06/2005 s nebo bez autorizačního a schvalovacího razítka, PD pro ulici Vrchlického firmy
Prokonsult z 07/2005 s razítkem stavebního povolení SÚ Úvaly č.j. K/3660/05.
30. Poskytnutí informace: žádost o poskytnutí informací v zastoupení obchodní společnosti
PERVAK UNIVERSAL, s.r.o. o sdělení data nabytí právní moci rozhodnutí ze dne 21.10.2008,
č.j. K/2378/08ÚSU/Bul. - stavební povolení na stavbu Květnice - rodinná zástavba ,,Ke
Slušticím" - parc. č. 543/1 - I. Etapa - 101 rodinných domů.
31. Poskytnuté informace: žádost o poskytnutí informací týkající se výběrového řízení na akci
,,Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici“.
32. Poskytnuté informace: žádost o nahlédnutí do zápisů z jednání Zastupitelstva města Úvaly
včetně usnesení a příloh konaných v termínech 14.10.2004,15.12.2005,2.8.2006.
V prostorách podatelny MěÚ Úvaly je umístěna informace, ve které jsou zveřejněny soubory
základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s §5 odst. 1 zákona
Webová stránka města WWW.mestouvaly.cz poskytuje občanům velké množství informací o
činnosti orgánů obce, ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně
zveřejňované informace .

MUDr. Jan Šťastný v.r.
Starosta města

