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Věc: Odpověď na žádost o informace
Vážený pane,
reaguji na Váš dopis doručený do datové schránky Městského úřadu Přelouč dne 4.8.2020 a
v návaznosti na Vaše dotazy Vás odkazuji na zveřejněné informace na oficiálním webu města
Přelouč, na registr smluv a další veřejné rejstříky a pro úplnost uvádím:
1) Jakých částí ulic se v k.ú. dotkne oprava, výstavba chodníků, kolik má úseků a o jaké je celkové
délce oprav chodníků, která stavební firma stavbu provádí, kdy proběhlo první stavební řízení o
vydání stavebního povolení, byla sepsána smlouva o zhotovení díla, na jakou finanční částku je
celá výstavba chodníku odhadována, který odhadce odhadoval odhad ceny výstavby chodníků,
kdy výstavba začala a kdy má být výstavba ukončena? Veškeré relevantní informace najdete na
oficiálních webových stránkách města Přelouč www.mestoprelouc.cz, na profilu zadavatele a
v registru smluv, kde lze stáhnout i příslušné vzorky smluv. Proto Vám skeny smluv nezasíláme
pro nadbytečnou administrativní zátěž povinného subjektu. Dále Vaší pozornosti doporučuji
Výroční zprávy o činnosti města Přelouč a jeho orgánů, zveřejňované na výše uvedených
stránkách města Přelouč. Cena jednotlivých děl, v tomto případě Vámi zmiňovaných staveb
chodníků nevychází z odhadů odhadce, nýbrž je striktně postupováno podle právních předpisů,
zejména zákona o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů.
2) Jaký typ, druh sociální služby poskytuje obec občanům, jaké nabízí poskytování sociálních služeb.
Má obec nějakou svoji žádost a kam ji lze doručit? Sociální agendu města zajišťuje sociální
odbor, veškeré relevantní informace jsou zde: https://www.mestoprelouc.cz/zivot-vemeste/prakticke-informace/kde-najit-pomoc-v-prelouci/, https://www.mestoprelouc.cz/zivot-vemeste/prakticke-informace/pecovatelska-sluzba/.
3) Kolik obec eviduje svých OZV, kdy byla sepsána první. Do kdy trvá doba platnosti a účinnosti,
čeho se týkají. Obecně závazné vyhlášky obce jsou vydávány průběžně dle potřeby již od roku
1990, kdy došlo k obnovení obecní samosprávy. Obecně závazné vyhlášky obce jsou evidovány
v souladu se zákonem o obcích. Přehled všech aktuálních obecně závazných vyhlášek města
Přelouč včetně jejich plného znění najdete zde: https://www.mestoprelouc.cz/mesto-asamosprava/platne-obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/platne-obecne-zavazne-vyhlasky-anarizeni/
4) Jaké obec eviduje zákonem stanovené poplatky a jak je stanoven sazebník cen, název, cena a typ
poplatku? Obec vybírá poplatky buď na základě zákona o místních poplatcích a v tom případě
zavádí povinnost platit místní poplatek obecně závaznou vyhláškou, případně postupuje podle

zákona o správních poplatcích. Obecně závazné vyhlášky týkající se místních poplatků najdete
zde:
https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/platne-obecne-zavazne-vyhlasky-anarizeni/platne-obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/
5) Kolik obec eviduje v období 2015-2019 veřejných zakázek v jakých celkově nejvyšších finančních
nákladech a čeho se zejména týkají? Viz profil zadavatele zde:
https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/transparentni-radnice/verejne-zakazky/
6) Jaký typ, druh služby občanům obec poskytuje? Obec a obecní úřad zajišťují výkon samostatné i
přenesené působnosti podle příslušných právních předpisů a principů a zásad dobré správy.
7) Jaké obec nabízí turistické možnosti, tipy na výlet, ubytování, stravování, jaké jsou možnosti
nákupu zákl. zboží? Turistické informace viz zde: https://www.mestoprelouc.cz/zivot-vemeste/turisticky-portal-pardubickeho-kraje/. Nákup základního zboží je stejný, jako všude jinde.
Samoobsluhy, supermarkety, trhy, internet.
8) Jaké jsou v obci firmy a podnikatelé? Vyhledejte si zde:
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
9) Jaké obce spadají do územního obvodu obce? Nejasně formulovaný dotaz. Město Přelouč tvoří
městské části: Přelouč, Lhota, Škudly, Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov a Tupesy. Do
správního obvodu města Přelouč jako obce s rozšířenou působností spadají obce vyjmenované v
zákoně č. 314/2002 Sb. ze dne 13. června 2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností.
10) Kolik má k.ú.pozemků k pronájmu, v jaké celkové ceně, typ a název pronájmu. Kolik obec eviduje
neznámých majitelů pozemku? První část dotazu – smlouvy na nájem či pacht pozemků jsou
zpravidla zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o částky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH.
Nájemní či pachtovní smlouvy o nižším finančním objemu jsou schvalovány radou města. Pro
zjištění přesného počtu uzavřených nájemních smluv si můžete prostudovat zveřejněná usnesení
rady města zde: https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/rada-mesta/archiv-usnesenirady-mesta/. K druhé části dotazu – neznámé či nedohledatelné vlastníky neeviduje obec, nýbrž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
11) Za jakých podmínek dbá obec požární bezpečnosti v období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
co se rozumí místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha, z jakých
částí k.ú. hasiči odebírají, přijímají vodu? Obec se při prevenci požárů řídí platnými obecně
závaznými právními předpisy na úseku požární ochrany a vydaným požárním řádem, který je
dostupný zde:
https://www.mestoprelouc.cz/e_download.php?file=data/editor/6cs_1.pdf&original=Po%C5%BE
%C3%A1rn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20m%C4%9Bsta%20P%C5%99elou%C4%8D
e%5B1293%5D.pdf
12) Svazek obcí, jaký je název a do jakého územního obvodu spadá. Jak vysoké má finanční náklady
provozu za roky 2015-2020? Jedná se o Svazek obcí Přeloučska, všechny relevantní informace
jsou k nalezení zde: https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/
Tímto považuji Váš dotaz za vyřízený.
Za MěÚ Přelouč:
Mgr et Bc.. Veronika Dofková, Právnička Oddělení pohledávek a přestupků

