Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
za rok 2012
Odbor vnitřních věcí
Žádost ze dne: 1. 8. 2012
Obsah: Žádost o zaslání elektronické či písemné kopie rozhodnutí MěÚ Hlinsko
ohledně přidělení čísla popisného 629, Hlinsko, parc.č.st. 3714, 3715 a 3716
Žadatel: MUDr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M – Mališ Nevrkla Legal, Longin Bussines
Center, Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
Odpověď zaslána: 8. 8. 2012 pod č.j. 14617/2012 OSP – nebyly dohledány ani
dochovány žádné písemné materiály ohledně přidělení čísla popisného
629, Hlinsko.
Žádost ze dne: 5. 12. 2012, MUHLP001UBTQ, č.j. Hl23558/2012/Skr
Obsah: Žádost o poskytnutí informace v rozsahu otázky a odpovědi:
Část první:
Název orgánu: Městský úřad Hlinsko
PSČ: 539 23, 539 01
Spádová PSČ: NE
Část Druhá:
Finanční úřad: Finanční úřad v Hlinsku, Wilsonova 834, 539 01 Hlinsko
Úřad práce: Úřad práce ČR, krajské pobočky v Pardubicích, kontaktní
pracoviště Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1570, 539 01 Hlinsko
Služebna Policie ČR: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje, Územní odbor vnější služb, Obvodní oddělení Hlinsko, Ležáků 1351,
539 01 Hlinsko
Hasičský záchranný sbor (profesionální): Stanice HZS Hlinsko, Karla
Lidického 124, 539 01 Hlinsko
Žadatel: David Horák, Albína Krejčího 14, 679 61 Letovice
Odpověď zaslána: 7. 12. 2012, MUHLX002JKXD, č.j. Hl 23670/2012/PrO

Stavební úřad
Žádost ze dne: 14. 11. 2012
Obsah: informace k památkovým zónám a použití plastových oken
Žadatel: Jiří Pauk, Valdštejnova 329, 561 69 Králíky
Odpověď zaslána: 21. 11. 2012
V obvodu působnosti našeho správního úřadu je jedna památková zóna, a to
památková zóna lidové architektury Svobodné Hamry. Byla vyhlášena vyhláškou MK
ČR č. 249/1995 Sb. s účinností od 2.11.1995.
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Na dotaz zda došlo v této památkové zóně k povolení plastových oken a kdy
sdělujeme následující. V jednom případě byla povolena plastová okna v barevném
provedení zlatý dub u domu čp. 24, Svobodné Hamry.
Tento dům je situován v těsném sousedství areálu zemědělských objektů a
v minulosti byl zcela přestavěn a modernizován, část plastových oken byla rovněž
osazena v minulosti. Rozhodnutím ze dne 16.4.2012 byla povolena výměna
zbývajících oken za plastová ve výše uvedeném provedení. Z hlediska státní
památkové péče se jedná o objekt zcela mimo zájmy památkové péče.

Odbor investic a městského majetku
Žádost ze dne: 2. 1. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. - plán investic na rok
2012 (řešení bezbariérovosti)
Žadatel: HORIZONT-NARE s. r. o., Široká 3, 736 01 Havířov – Město
Odpověď zaslána: 10. 1. 2012 - Město Hlinsko nemá dosud schválený rozpočet na
rok 2012 a ani v letošním roce neplánuje investice spojené s řešením bezbariérovosti
pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin (výtahů pro
ZTP), nájezdových ramp, apod.

Žádost ze dne: 5. 1. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. - investiční plán na rok
2012
Žadatel: Business Media Cz, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5
Odpověď zaslána: 12. 1. 2012 - Město Hlinsko nemá dosud schválený rozpočet na
rok 2012 a k jeho schválení dojde až v 15. 2. 2012, proto Vám nemůžeme sdělit
Vámi požadované informace. Jelikož však byla v loňském roce rozestavěna stavba
„Revitalizaci památkové rezervace lidové architektury Hlinsko a navazujících ploch“
sdělujeme následující:
„Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Hlinsko a navazujících
ploch“
popis:
Hlinsko a
rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel stavebních prací:

Revitalizace památkové rezervace lidové archit.
navazujících ploch
cca 31 mil. Kč včetně DPH
04/2011
RENOS s. r. o., Ostřešanská 310, Pardubice a
firma SATES Čechy s. r. o., Radkovská 252, Telč.

Žádost ze dne: 11. 1. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. - investiční plán na rok
2012
Žadatel: AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, Liberec 1
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Odpověď zaslána: 12. 1. 2012 - Město Hlinsko nemá dosud schválený rozpočet na
rok 2012 a k jeho schválení dojde až v 15. 2. 2012, proto Vám nemůžeme sdělit
Vámi požadované informace. Jelikož však byla v loňském roce rozestavěna stavba
„Revitalizaci památkové rezervace lidové architektury Hlinsko a navazujících ploch“
sdělujeme následující:

„Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Hlinsko a navazujících
ploch“
popis:
Hlinsko a
rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel stavebních prací:

Revitalizace památkové rezervace lidové archit.
navazujících ploch
cca 31 mil. Kč včetně DPH
04/2011
RENOS s. r. o., Ostřešanská 310, Pardubice a
firma SATES Čechy s. r. o., Radkovská 252, Telč.

Žádost ze dne: 28. 3. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. - investiční plán na rok
2012
Žadatel: Business Media Cz, s. r. o., Nádražní 32, Praha 5
Odpověď zaslána: 6. 4. 2012 - (dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k
informacím, v pl. zn.) Vám poskytujeme následující informace.
1.
„Revitalizace památkové
navazujících ploch“
popis:
Hlinsko a
rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel stavebních prací:

2.

rezervace

lidové

architektury Hlinsko a

Revitalizace památkové rezervace lidové archit.
navazujících ploch
cca 31 mil. Kč včetně DPH
04/2011
RENOS s. r. o., Ostřešanská 310, Pardubice a
firma SATES Čechy s. r. o., Radkovská 252, Telč.

„Přechod a zastávka Chlum v Hlinsku“

popis.
Vybudování autobusové zastávky včetně zálivu pro
zastavení
autobusu, zřízení přechodu pro
chodce a úprava parkovací plochy
rozpočet:
cca 2 mil.
termín zahájení:
06/2012
dodavatel:
probíhá výběrové řízení

3.

„Stavební úpravy a nástavba části objektu čp. 1063 v Hlinsku“
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popis:
areálu
rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

Dostavba zázemí pro sportovce včetně oplocení
cca 10 mil.
06 - 07/2012
probíhá výběrové řízení

4.
„Komplexní rekonstrukce střechy včetně zateplení objektu čp. 1524, ul.
Smetanova v
Hlinsku“.
popis:
rozpočet:
termín:
dodavatel:

Komplexní rekonstrukce střechy včetně zateplení
cca 3 mil.
neurčeno
předmětem výběrového řízení

Žádost ze dne: 17. 5. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. - vysvětlení k VZ
Žadatel: Ing. Emanuel Svoboda, Škrétova 2, Praha 2
Odpověď zaslána: 18. 5. 2012 - Dne 17.5.2012 jsme obdrželi Vaší žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ust. § 15
odst. 5 písm. a) zákona Vás tímto vyzýváme k uvedení žádosti do souladu s ust.§
14 odst. 2 zákona.
Dále Vás upozorňujeme, že Vaše žádost je nepřesná v rozsahu dotazovaného
subjektu. Městský úřad Hlinsko není nositelem práv a povinností vznikajících z práva
vlastnického. Subjektem těchto práv je Město Hlinsko, které je vždy zadavatelem
jakékoliv veřejné zakázky dle zákona.

Žádost ze dne: 17. 5. 2012
Obsah: žádost o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb. k veřejné zakázce
„Zastupování města Hlinska jako centrálního zadavatele při nákupu el. a
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno“.
Žadatel: AAA POPTÁVKA.CZ, s. r. o., Durychova 101/66, Praha 4-Lhotka
Odpověď zaslána: 19. 6. 2012 - Zasílám informaci dle Vaší žádost ze dne 11. 6.
2012.
Zakázka byla zadána firmě FIN - servis, a. s., Dr. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno,
IČ 26439573 s nabídkovou cenou 39 000,- Kč a procentuální výší dohodnuté na 0,6
%.
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