
Zveřejňování informací za rok 2012 

1/12   Dotaz zda město plánuje investice v roce 2012, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti  

a to pomocí schodolezů,plošin a výtahů, nájezdových ramp apod. 

čj. 0037/2012/EO/JKa  ze dne 02.1.2012 

Vyřizuje : Ekonomický odbor – investice plánována není  

Odpověď  zaslána dne 04.01.2012 datovou schránkou 

 

2/12  Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2012 – seznam stavebních projektů 

Čj. 0186/2012/EO/JKa  ze dne 05.01.2012 

Vyřizuje : Ekonomický odbor  - Město má na rok 2012v ropočtu tyto investice:  

-pokračování akce z roku 2011 tj. rozšíření kanalizace a intenzifikace ČOV  

-rekonstrukce části ul. Selecké ( v případě získání dotace) v hodnotě 2 mil. Kč 

-dovybavení školní kuchyně digestořemi za cca 100 000,- Kč 

- vynucená rekonstrukce části veřejného osvětlení vlivem kabelizace ČEZ cca 800 000,- Kč 

Zadání a termíny akcí spadají ch pod VZ malého rozsahu budu zveřejněny standardním způsobem 
podle zákona  č. 137/2006 Sb. v platném znění 

Odpověď zaslána dne : 08.02.2012 datovou schránkou  

 

3/12  Dotazník k disertační práci  

Čj. 0794/2012/XX/PKa  ze dne 15.02.2012 

Vyřizuje : Kancelář starosty  - Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

Odůvodnění:  Podle §2, odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost  

poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  

Odpověď zaslána dne 28.02.2012 e-mailem  

 

4/12  Žádost o nahlédnutí do spisu ve věci stížností ve věci vozidla Avia  

Čj. 0944/2012/ST/Kv  ze dne  12.03.2012   

Vyřizuje:  Kancelář starosty – Všechny stížnosti byli  ústní. Tudíž není možné z nich pořídit kopii. 
Doposud nebyl důvod zřizovat spis týkající se tohoto případu.  

Odpověď  zaslána dne 12.03.2012 e-mailem 

 



 

5/12  Podání informací  v rozsahu :  

I.Část               - úplný název orgánu územní samosprávy 

  - PSČ 

  - další PSČ, která spadají pod orgán územní samosprávy  - přidružené obce  

 

II. Část   - příslušný FÚ 

  -příslušný ÚP 

  -příslušný katastrální úřad 

  -příslušný soud 

  -příslušná služebna  Policie ČR 

  -příslušné státní zastupitelství 

  -příslušný HZS (profesionální) 

  -spádová nemocnice 

  -příslušná pobočka ČSSZ 

  -příslušná hygienická stanice 

  -příslušná pobočka SZPI 

  -příslušný celní úřad 

  -příslušný krajský úřad 

Čj. 4776/2012/TAJ/He ze dne  01.12.2012  

 

Vyřizuje : Kancelář tajemnice  -   I. Část  - Město Řevnice – Městský úřad Řevnice 

     PSČ 252 30 

II. část  - Finanční úřad Praha-západ, Praha 

 -Úřad práce, kontaktní pracoviště Praha –západ, Praha 5 

 - Katastrální úřad pro Stč. Kraj, kontaktní pracoviště Praha –západ, Praha  

 - Okresní soud pro Prahu západ, Praha 

 - Policie ČR – obvodní oddělení, Řevnice 

 -Okresní státní zastupitelství Praha –západ, Praha 

 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno 



 - Nemocnice  - Hořovice 

 - OSSZ Praha západ 

 - Hygienická stanice hl. města Prahy 

 - Celní úřad Praha 

 - Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5 

Odpověď zaslána dne: 06.12.2012 poštou 

 

 


