
Zveřejňování informací za rok 2022 

1/2022  Žádost o zaslání analýz a posudků právních kanceláří souvisejících se zapracováním 
výsledků referenda do ÚP 

Text žádosti: 
Radnice obdržela v závěru roku 2 posudky,analýzy nebo doporučení od 2 různých právních kanceláří týkající se 
zapracování výsledků referenda do ÚP. Tyto posudky byly nepochybně placeny z peněz obce, proto žádám o 
jejich zaslání v podobě, kterou má radnice města Řevnice k dispozici k dnešnímu dni (i v případě,že se jedná o 
pracovní materiál, na kterém se pracuje). 

Vyřizuje : starosta/Ing. Tomáš Smrčka ,č.j. 0559/2022/MěÚ/TSm 

Odpověď:  
Žádost pana J.CH. byla na základě rozhodnutí podle §15 odst. 1 ve spojení §11 odst.1 písm.c) zákona 
č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odmítnuta. 

Text rozhodnutí o odmítnutí žádosti v plném znění ZDE  

Odpověď  zaslána dne 14.2.2022  – dopisem s dodejkou na adresu žadatele.  

 

2/2022 Žádost o poskytnutí informací o investičních záměrech, které jsou plánovány k přípravě a 
realizaci v roce 2022 

Text žádosti: 
Tazatel žádá o seznam s vypsanými konkrétními stavebními projekty z investičních plánů nebo z rozpočtu 
města, které jsou plánovány k přípravě a realizaci v roce 2022. Ke každému záměru tazatel žádá o poskytnutí 
údajů v rozsahu: 

- Název a stručný popis stavby (záměru,projektu) 
- Předpokládané investiční náklady stavby (záměru, projektu) 
- V jaké fázi je zpracování PD, s uvedením zda je již zpracována nebo je zadáno zpracování k datu? 
- Plánovaný termín zahájení realizace 

Vyřizuje : ekonomický odbor/Bohdana Slámová ,č.j. 0719/2022/MěÚ/BSl 

Odpověď:  
Tazateli byla odeslána tabulka dle požadavků. Tabulka v příloze  

Odpověď  zaslána dne 23.2.2022  - na základě žádosti formou e-mailu  

3/2022 Žádost o poskytnutí kopií podkladů k zakázkám z roku 2015 

Text žádosti: 
Tazatel žádá o zaslání kopií podkladů k zakázkám z roku 2015 v rozsahu – kopie zadávacích dokumentací bez 
PD, a dále pokud ze zadávací dokumentace vyplývá požadavek na prokázání technických kvalifikačních 
předpokladů v podobě dřívější realizace zakázek (tj. reference), žádá tazatel zaslání kopií vč. kopií přehledu 
všech referenčních zakázek, které v rámci VŘ předložili vítězní účastníci.  
Požadované dokumenty se týkají zakázek: 
-Zateplení,výměna oken-budova 1.stupně ZŠ  
- Zateplení,výměna oken-budova jídelny ZŠ ul. Legií  

Vyřizuje : ekonomický odbor/Bohdana Slámová ,č.j. 1485/2022/MěÚ/BSl 

Odpověď:  
Na základě žádosti byla tazateli odeslána e-mailem: textová část zadávacích dokumentací a 
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referenční listy vítězných nabídek. Obě zakázky vyhrála firma INVESSALES, spol. s.r.o., Podskalská 
22/1512, 128 00 Praha 2, IČ:62957678. Další reference jsou k dispozici přímo na webu společnosti.  

Odpověď  zaslána dne 14.4.2022  - na základě žádosti formou e-mailu  

4/2022  Žádost o zaslání informací k zakázkám -Zateplení,výměna oken v budově 1.stupně ZŠ, 
zateplení,výměna oken v budově školní jídelny, Lesní cesta Strážný vrch a Přednádražní prostor.  

Text žádosti: 
Tazatel žádá konkrétní informace o tom, zda některý z uvedených titulů byl financován z dotačního programu. 
Pokud ano, v jaké výši a z jakého konkrétního programu.  

Vyřizuje : ekonomický odbor/Bohdana Slámová ,č.j. 1828/2022/MěÚ/BSl 

Žádost byla rozdělena mezi dva referenty ekonomického odboru, neboť zmíněné veřejné zakázky 
nezpracovával jeden referent. K zakázkám: Zateplení,výměna oken v budovách 1. stupně a školní jídelně se váže 
následující odpověď 

Odpověď:  
.Tazateli bylo sděleno,že jeho dotazy se týkají především zakázek staršího data, kde byly nabídky poskytovány 
v tištěné podobě a veškerá dokladová část těchto zakázek je již archivována. Tazateli bylo tedy oznámeno,že 
vzhledem k rozsáhlému vyhledávání bude tato činnost zpoplatněna a patřičné dokumenty mu budou zaslány až 
po úhradě odpovídající částky dle sazebníku (příloha č.3 ke Směrnici o poskytování informací dle zákona 
č.106/1999 Sb.) Tazatel též obdržel informaci o způsobu úhrady.  

 

Odpověď  zaslána dne 13.4.2022  – na základě žádosti formou e-mailu  

5/2022  Žádost o zaslání informací postoupena Krajským úřadem Středočeského kraje z důvodu 
kompetencí Městského úřadu Řevnice k odpovědi.   

Text žádosti: 
Tazatel žádá zpřístupnění informací:  

a) Zda rozhodl Středočeský kraj, resp. některá z jeho podřízených institucí o výrubě stromů nacházejících 
se u cesty/komunikace č.115 mezi obcemi Halouny a Řevnice (za odbočkou směrem ke sběrnému 
dvoru -Na Bořích)? Odpověď prosím o formátu ANO nebo NE. 

b) v případě,že odpověď na otázku a) je ANO, žádám o zaslání příslušného rozhodnutí , kterým bylo o 
výrobě stromů rozhodnuto včetně všech příloh.  

c)  V případě,že odpověď na otázku a) je ANO, žádám o informaci či a případně kdy budou v místě výruby 
zasazeny nové stromy.   

Vyřizuje : starosta/Ing. Tomáš Smrčka ,č.j. 2297/2022/MěÚ/TSm 

Odpověď:  
V části žádosti v bodě a) je odpověď NE  

 

Odpověď  zaslána dne 4.5.2022  – poštou na adresu tazatele 

 

 

 

 



6/2022  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) 
vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.    

Text žádosti: 
Tazatel žádá zpřístupnění informací z důvodu projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních 
materiálů,generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v ČR, a to v rozsahu jednoduchého 
přehledu nebo kopií:  

- Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
- Územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby,o změně vlivu užívání stavby na území 
- Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- Územní souhlas,společný územní souhlas 
- Jakýkoliv jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- Stavební povolení 
- Stavební ohlášení 
- Jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení 

To vše za období 1.1.2022 – 31.3.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.  

 

Vyřizuje : stavební úřad/Ing. Barbora Šimůnková  ,č.j. 2474/2022/MěÚ/BŠi 

Odpověď:  
Tazateli byla odeslána přehledná tabulka (viz. příloha k žádosti č.6/2022) 

 

Odpověď  zaslána dne 2.5.2022  – datovou schránkou 

 

7/2022  Žádost o poskytnutí informací o výši poplatků  

Text žádosti: 
Tazatel žádá písemnou odpověď kolik činí sazba poplatku za : a) ze psů,b) užívání veřejného prostranství, c)ze 
vstupného,d)z pobytu – za 1 rok a další poplatky, které město vybírá a dále sankce za nezaplacení poplatku.  

 

Vyřizuje : pokladna/Věra Hanzlíková  ,č.j. 3054/2022/MěÚ/VHa 

Odpověď:  
Tazateli bylo sděleno, že veškeré informace o které žádá jsou uveřejněny na webových stránkách města v sekci 
samospráva/obecně závazné vyhlášky a nařízení města/místní poplatky. Tabulka s přehledem poplatků je každý 
rok také umístěna v sekci aktuality.  

 

Odpověď  zaslána dne 2.6.2022  – datovou schránkou 

 


