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Výroční zpráva města Milevska a jeho orgánů 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů za rok 2018 
 

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) je městu Milevsku jako povinnému subjektu uloženo  

do 1. března zveřejnění Výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 

poskytování informací: 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V roce 2018 bylo doručeno celkem 13 žádostí o poskytnutí informace podle zákona. Byla 

vydána 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 2 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V roce 2018 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními  

o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

V roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení. 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost.  

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Postup města Milevska a jeho orgánů při poskytování informací podle zákona je podrobně 

upraven Pravidly pro zajištění přístupu k informacím, které stanovují zásady postupu orgánů 

města Milevska při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací, která 

byla schválena Radou města Milevska dne 01.11.2004 usnesením č. 480/04 a nabyla účinnosti 

dnem 01.11.2004. 

 



Občané mohou získat všechny potřebné informace o činnosti města Milevska a Městského 

úřadu Milevsko rovněž dálkovým přístupem na webové stránce www.milevsko-mesto.cz. Na 

webových stránkách města jsou dostupné informace, které je město a městský úřad povinen 

podle zákona zveřejňovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Město Milevsko a Městský úřad Milevsko informuje občany také prostřednictvím měsíčníku 

Milevský zpravodaj.  

Tuto výroční zprávu projednala Rada města Milevska na své schůzi dne 18.02.2019. 

 

Milevsko 25.02.2019 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta v. r. 

starosta města Milevska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/


Příloha č. 1 

 

Stručný obsah žádostí: 

 

Zaslání územního plánu lokality Pod vodojemem Švermova ul. a sdělení termínu a čísla 

usnesení, kterým ZMM změnilo status této lokality. 

 

Soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů [Nařízení EP a 

Rady (EU) č. 2016/679] tzv. GDPR. 

 

Určení právního vztahu k nemovitostem žadatele, způsob zajištění přístupu ostatních obyvatel 

obce Vlksice přes pozemky – ostatní plochy, ostatní komunikace v majetku ÚZSVM. 

 

Doporučení k dělení pozemkové parcely č. 82/18 v k. ú. Vlksice. 

 

Změna funkčního využití pozemků v k. ú. Vlksice, zaslání mapových podkladů ke zpracování 

územního plánu Vlksice. 

 

Výše vyplacených odměn ředitelům příspěvkových organizací města Milevska za druhé pololetí 

roku 2017.  

 

Využití pozemků p. č. 970/1 a p. č. 992/2 v k. ú. Jetětice, kdo a na základě čeho na těchto 

pozemcích vykonává právo myslivosti. 

 

Stav stromů u kostela v Předbořicích.  

 

Oplocení tzv. Schwarzenbergské obory Květov nebo její části (jako jsou např. brány nebo 

přelízky), povolení umístění pevné překážky ve smyslu § 29 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, na kterékoliv z komunikací, které procházejí tímto územím, 

omezení či zákazu vstupu na území Obory či jeho část (zejména podle § 9 zákona  

č. 449/2001 Sb., o myslivosti). 

 

Platy zaměstnanců Městského úřadu Milevsko. 

 

Využití pozemků parc. č. 567/1 a parc. č. 108/61 k. ú. Květov, parc. č. 1125/1 k. ú. Jetětice, 

součástí které uznané honitby jsou, a která osoba na nich vykonává právo myslivosti, či zda se 

jedná o nehonební pozemek. 

 

Výše vyplacených částek z programu „Sport 2018“ subjektům:  

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek a FC ZVVZ Milevsko na 

výměnu a nákup sportovního vybavení. 

 

Držitel a uživatel Schwarzenbergské honitby ORLÍK III., provedené odlovy spárkaté zvěře  

v jednotlivých letech, od roku 2012, vydaná rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti, Evidenční 

čísla a počty plomb pro označování ulovené zvěře vydané honitbě Schwarzenbergská honitba 

Orlík III. od roku 2013. 

 

Výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Územní plán Milevsko“.  

 


