
Zveřejňování informací za rok 2015 

1/15   Žádost o podání informací týkajících se veřejného osvětlení města   

Celkem 22 otázek ohledně počtu ks veřejného osvětlení, pokrytí zastavěného území ,průměrné stáří 
svítidel, stáří sloupů apod.  

čj. 0046/2015/EO/JKa  ze dne 05.01.2015 

Vyřizuje : Ekonomický odbor/ Kadlec  

Odpověď:  

Podle obsahu žádosti se jedná o dotazníkové šetření a nikoli žádost o informaci. Informace se 
podávají pouze na věci známé, které jsou někde uvedeny a nikoliv ty, co bychom museli sami 
zjišťovat. V současné době nemáme platný pasport VO. Správu provádíme svépomocí Technickými 
službami a elektrikářem naší firmy EKOS Řevnice s.r.o.  

 

Odpověď  zaslána dne 09.01.2015 datovou schránkou   

 

 

 

2/15  Žádost o poskytnutní informace : 

Jaká konkrétní opatření učinilo město Řevnice za účelem úpravy, příp. opravy ploch parkoviště u 
železniční stanice v Řevnicích nacházejícím se na ulici Pod Lipami v Řevnicích v létech 
2012,2013,2014. Pro bližší specifikaci svého dotazu a ulehčení odpovědi ze strany MěÚ si žadatel 
dovoluje uvést, že mu stačí přehled v následovné formě:  

Období:   Druh úprav/oprav: 

01-02/2012   zasypáni děr na parkovišti 

12/2014   stavební úprava povrchu  

 

Čj. 2015/ EO/BSl  ze dne 16.01.2015 

 

Vyřizuje : Ekonomický odbor / Slámová  

 

Odpověď:  

Co se týče oprav v ulici Pod Lipami („přednádražní prostor“), v období od r. 2012 do r. 2014 byly 
provedeny tyto opravy:  

Jaro 2013 – provedena oprava největších výtluků asfaltobetonovou směsí 



Listopad 2013 – provedena oprava výtluků tryskovou metodou  

Říjen 2014 – zahájena rekonstrukce ulice Pod Lipami  

 

Odpověď zaslána dne : 02.02.2015 e-mail  – na žádost tazatele 

 

3/15  Žádost o poskytnutí informace :  

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které 
jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných 
rozpočtů. U těchto projektů žádáme o : 

- Název projektu 
- Stručný popis projektu 
- Rozpočet projektu v mil. Kč 
- Plánovaný termín započetí projektu 
- Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele  

 

Čj. 1138/2015/EO/VTi  ze dne 11.03.2015 

Vyřizuje : Ekonomický odbor/ Ing. Tilsch  

 

 

4/15  Žádost o poskytnutí informace :  

Na základě jakých kritérií se v ulici V Průhonu a jejím okolí v obci Lety u Dobřichovic povoluje 
výstavba i přesto, že vám bylo Povodím Vltavy zasláno vyjádření ,že v této lokalitě je 
nepřípustné opravovat i chaty natož výstavba nových domů. Žádám tedyo  vaše jasné 
stanovisko.  

Čj. 1426/2015/SU/Ši   ze dne  25.03.2015 

 

Vyřizuje: Stavební úřad   

Odpověď:  

Stavební úřad sděluje, že vzhledem k tomu,že v žádosti nejsou jasně uvedeny konkrétní stavby, 
obecně platí, že objekty, jejichž výstavba byla povolena, jsou v souladu s územním plánem obce Lety 
a závaznými stanovisky MěÚ Černošice odboru životního prostředí a stanovisky Povodí Vltavy, s.p. 

Odpověď  zaslána dne 01.04.2015  pošta + e-mail  

 

 

 



 

5/15  Žádost o poskytnutí informací:  

Žádám o zaslání korespondence města s ředitelkou školy ohledně jejího podezření o 
hospodaření v letech 2010 -2012 počínaje dopisem, který zaslala ředitelka školy a byl 
předložen na RM č.17  13.3.2015, či informace na základě čeho bylo ředitelkou požadováno 
rozšíření auditu, a dále informaci jakým způsobem město v této věci dále postupovalo.  
Ve formě: datum a směr komunikace/stručný popis 
 
 

Čj. 2607/2015/TAJ/He ze dne  07.06.2015 

 

Vyřizuje : Tajemnice/Starosta    

Odpověď:    http://www.revnice.cz/data/106/106-2015/5-15%20-106.pdf 

Odpověď zaslána dne: 22.06.2015 e-mailem + poštou 

 

6/15 Žádost o poskytnutí informací:  

Ze zápisu RM č. 18 z 20.3.2015:  
13) Informace o postoupení spisu KÚ Stč, kraje – ředitelka ZŠ Pavlína Seidlerová dopisem ze 
dne 13.3.2015. 
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Pavlíny Seidlerové dopisem ze dne 13.3.2015 
(podatelna MÚ dne 16.3.20105), že opakovaná stížnost spolku Řevnice dětem ze dne 
25.2.2015 byla postoupena KÚ Stč. Kraje 
 
Protože KÚ není v této věci věcně příslušný orgán (stejně jako v jiné záležitosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., které bylo KÚSK postoupeno ředitelkou školy loni), nýbrž zřizovatel, žádám o 
informaci, jakým způsobem bylo zřizovatelem v této věci následně postupováno, rozhodnuto 
a kdy.  
 
Žádám také v této souvislosti posouzení porušení zákona č. 106/1999 Sb. opakovaným 
předáním spisu orgánu, který není věcně příslušný a dále dalšími navazujícími porušeními 
(např. zákonem daných lhůt a postupů).  
 
 

Čj. 2608/2015/TAJ/He   ze dne  22.06.2015 

 

Vyřizuje: Tajmnice/Starosta  

Odpověď:  

Rada města vzala informaci o postoupení spisu na KÚ Stč. Kraje na vědomí usnesením RM č.18 ze dne 
20.3.2015. (viz. bod 13 z RM v textu žádosti) 

http://www.revnice.cz/data/106/106-2015/5-15%20-106.pdf


Do současné doby nebyla městu tato stížnost postoupena k rozhodnutí a ani nebyl zřizovatel 
v souvislosti s touto stížností od té doby nijak vyrozuměn.  
Město si vyžádá informace o průběhu vyřizování této stížnosti KÚ od ředitelky ZŠ, Mgr. Pavlíny 
Seidlerové 
 
Na základě Vašeho dotazu a následné konzultace s právníkem, došlo tímto postupem ze strany 
povinného subjektu k porušení zákona č. 106/1999 Sb., neboť tato stížnost měla být postoupena 
nadřízenému orgánu, kterým je v tomto případě město Řevnice.  

 

Odpověď zaslána dne: 22.06.2015 e-mailem + poštou 

 

7/15 Žádost o poskytnutí informací:  

 

a) Kopie smluv o poskytování právního poradenství, resp. právních služeb, uzavřené mezi 
městem Řevnice a JUDr. Jiřím Konečným, vč. všech dodatků, příloh a doplnění – požadované 
zaslání elektronicky ve formě scanu.  

 
b) Pokud taková smlouva nebyla uzavřena žádám o zpřístupnění informace na základě jaké 

dohody zastupuje JUDr. Konečný město Řevnice v soudním sporu s Mgr. P.H. 
 

Čj. 2961/2015/TAJ/He   ze dne  24.06.2015 

 

Vyřizuje: Tajemnice 

Odpověď:  

JUDr. Konečný zastupuje Město Řevnice na základě platně uzavřené smlouvy , která byla 

schválena Radou města Řevnice a podepsána starostou města.  

Kopie smlouvy byla žadateli zaslána v elektronické podobě. Originál je k nahlédnutí u tajemnice 

MěÚ Řevnice.  

 

Odpověď zaslána dne: 25.06.2015 e-mailem  

 

8/15 Žádost o poskytnutí informací:  

Zpřístupnění  kopie pojistné smlouvy č. 1503365692 sjednané mezi Městem Řevnice a společností 
Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859896 – uvedenou smlouvu prosím zaslat elektronicky ve formě 
skenu.  

 

Čj. 3353/2015/TAJ/He   ze dne  22.07.2015 



Vyřizuje: Tajemnice  

Odpověď:  

Kopie smlouvy byla žadateli zaslána v elektronické podobě. Originál je k nahlédnutí u tajemnice MěÚ 

Řevnice.  

Odpověď zaslána dne: 27.07.2015 e-mailem  

 

9/15 Žádost o poskytnutí informací:  

Žádost o poskytnutí informace o veškerých finančních prostředcích vynaložených městem Řevnice za 
právnické poradenství a právnické služby vyžádané městem Řevnice od 5.11.2014 do 2.10.2015 

Informace požaduji ve formě: celková suma vyplacená za faktury za zmíněné období, soupis faktur 
jednotlivých právních kanceláří jmenovitě a předměty jednotlivých fakturací.  

Způsob zaslání písemně poštou.  

Čj. 4374/2015/TAJ/He   ze dne  02.10.2015 

Vyřizuje: Tajemnice 

 

Odpověď:  

Od 1.1.2015 do současné doby bylo zaplaceno cca 311 103,-Kč.  

Ve výpisu z účetnictví, který Vám zasílám, jsou uvedeny finanční částky i jména jednotlivých právních 
poradců. Některé služby ještě nebyly vyfakturovány – Směja Filip. 

V případě, že potřebujete konkrétnější údaje či výpisy, po dohodě je možné vyhledat konkrétní 
faktury.  

Originál přílohy je možné vyžádat k nahlédnutí v podatelně MěÚ.  

Odpověď zaslána dne06.10.2015  poštou – dodejka   

 

 

10/15  Žádost o poskytnutí informací: 

Jakým způsobem a v jaké výši  hradí místní poplatek za provoz 
systému,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů podle OZV č.6/2012 
Města Řevnice občané, kteří mají trvalý pobyt hlášen na adrese MěÚ Řevnice, nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 74, včetně jejich počtu.  

Čj. 4944/2015/SO+POKL   ze dne  04.11.2015 

Vyřizuje:  SO/Ing. Bečková  

 



Odpověď:  

Ke dni 6.11.2015, má na adrese sídla ohlašovny MěÚ Řevnice, trvalý pobyt 107 občanů. Tito občané 
hradí místní poplatek za odpad stejným způsobem a ve stejné výši jako ostatní občané s trvalým 
pobytem ve městě Řevnice. Tzn. podle platné OZV č. 6/2012 jsou povinni uhradit místní poplatek za 
odpad ve výši 600,-Kč/osoba/rok a zaplatit ho převodem na účet města Řevnice nebo v hotovosti 
v pokladně MěÚ Řevnice.  

 

Odpověď zaslána dne 06.11.2015  poštou – dodejka   

 

11/15  Žádost o poskytnutí informací – upřesnění informací k žádosti č. 10/15 

 

Kolik občanů ze 107, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, MěÚ Řevnice, za poslední 3 roky 
neuhradilo poplatek za odpad, v jaké výši a jakým způsobem je tento poplatek vymáhán a s jakým 
úspěchem.  

Čj. 5144/2015/ POKL   ze dne  12.11.2015 

Vyřizuje: pokladna/ Hanzlíková + tajemnice 

Odpověď:  

Požadované informace: 

 

 

K vymožení pohledávek za neuhrazený poplatek za odpad za rok 2011 a rok 2012 byly zahájeny 

exekuce soudním exekutorem. Provádění exekuce trvá ve většině případů jeden až dva roky. 

K dnešnímu dni byly v exekuci uspokojeny pohledávky vzniklé z neuhrazených poplatků za odpad za 

roky 2011 a 2012 za 11 osobami s trvalým pobytem na adrese ohlašovny. 

 

Pohledávky za rok 2013 a rok 2014 budou předány soudnímu exekutorovi v dohledné době. 

 

Rok 

Počet osob s 

trvalým pobytem 

na adrese 

ohlašovny  

Počet osob s trvalým 

pobytem na adrese 

ohlašovny, které neuhradily 

místní poplatek včas 

Výše neuhrazeného 

poplatku celkem 

2011 85  25 12 500 Kč 

2012                95 29 14 500 Kč 

2013 101  44 26 400 Kč 

2014               104 50 30 000 Kč 

2015               107 51 30 600 Kč 



Závěrem Vám poskytujeme informaci o výši skutečných nákladů města Řevnice v roce 2014 na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu – činily 3.194.000,- Kč (do této částky nejsou započítány 

náklady na sběr a svoz velkokapacitního odpadu, nebezpečného odpadu, na odstranění černých 

skládek, náklady na odstranění volně odhozených odpadků a uličních smetků). 

 

Odpověď zaslána dne 18.11.2015  poštou – dodejka   

 

12/2015  Žádost o informace  

Seznam otázek ohledně používání informačního systému CODEXIS. Součástí žádosti je i odpovědní 
formulář.  

Čj. 5597/2015/ TAJ    ze dne  08.12.2015 

Vyřizuje:  tajemnice 

Odpověď:  

Zasíláme odpovědní formulář se sdělením,že informační systém CODEXIS, město Řevnice ani městský 
úřad Řevnice nepoužívá.  

Odpověď zaslána dne 15.12.2015  e-mailem  

 

13/15  Žádost o poskytnutí informací 

1) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media a.s.? Pokud 
ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek, faktur? 

2) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. ? Pokud 
ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek, faktur? 

3) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika? 
Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek, faktur? 
 
 

Čj. 5481/2015/ TAJ    ze dne  07.12.2015 

Vyřizuje:  tajemnice 

 

Odpověď:  

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, odpovídáme takto:  

S firmami NEWTON Media, a.s. a Anopress IT, a.s. jsme v současné ani minulé době žádnou 
spolupráci nenavázali.  

S firmou Bisnode Česká republika, a.s., město Řevnice v roce 2014 uzavřelo smlouvu na produkt 
StandBy. Smlouva byla obratem vypovězena.  

 



Odpověď zaslána dne 21.12.2015  e-mailem  

 

14/15  Žádost o poskytnutí informací 

1) Průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle §351 a nás. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za druhé 
čtvrtletí 2012, tedy používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012 

 

2) Průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za druhé 
čtvrtletí 2012 

 

3) Průměrný hrubý roční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, 
úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za rok 2012 

 

4) Zařazení úředníka vašeho úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu), do platového 
stupně příslušného nařízení vlády ve druhém čtvrtletí 2012. 

 

Čj. 14/15 /106  TAJ   ze dne  21.12.2015 

Vyřizuje:  tajemnice 

Odpověď:  

Zařazení tajemníka do platového stupně a třídy je dáno platnými právními předpisy: tj. v našem 
případě vysokoškolským vzděláním, praxí 25 let ve státní správě, nejméně 3 roky ve vedoucí funkci ve 
státní správě a samosprávě, zkouškou odborné způsobilosti a zkouškou odborné způsobilosti pro 
vedoucí úřadu.  

Tomu odpovídal a odpovídá i hrubý měsíční výdělek, který je složen ze základního platu, z osobního 
ohodnocení a příplatku za vedení v rozsahu stanoveném zákonem.  

 

Odpověď zaslána dne 28.12.2015  poštou – dodejka  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


