MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Č.j.
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
Počet listů/příloh:
Datum:

MUPC 20868/2020
Mgr. Veronika Dofková
466094120
466094104
1/1
18.11.2020

Xxxxxxxxxxxx
Zasláno do DS

Věc: Odpověď na žádost o informace

Vážený pane,
reaguji na Váš dopis doručený do datové schránky Městského úřadu Přelouč dne 9.11.2020 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) Má město Přelouč svou obecní policii, do které organizace složka spadá, jaké jsou celkové náklady
na provoz takovéto organizace, z jakého zdroje město dostává peníze na provoz takovéto
organizace? Město Přelouč zřídilo po roce 1990 Městskou policii Přelouč, která je samostatným
orgánem města Přelouč. Městskou policii financuje Město Přelouč ze svého rozpočtu, tedy
výhradně z vlastních zdrojů. Veškeré údaje o rozpočtu města, včetně položek městské policie,
najdete zde: https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-vpdf/.
2) Kolik za rok 2019 až rok 2020 město eviduje dopravních přestupků na pozemních komunikacích,
kolik dopravních přestupků město, obec postoupí do správního řízení, podle kterého ustanovení
zákona se tyto přestupky řeší, kolik celkem město vybere peněz za pokuty za dopravní přestupky?
Veškeré relevantní informace o činnosti Městské policie Přelouč a Odboru dopravy MěÚ Přelouč
na úseku dopravních přestupků za rok 2019 naleznete ve Zprávě o činnosti města a jeho orgánů,
která je online dostupná na níže uvedeném odkazu: https://www.mestoprelouc.cz/mesto-asamosprava/transparentni-radnice/vyrocni-zpravy/
3) Ohledně Vašich dotazů na existenci, počet a stav zabezpečení železničních přejezdů a způsob
financování jejich modernizace, Vás zcela odkazuji s podáním dotazu na státní organizaci Správa
železnic (web: https://www.spravazeleznic.cz/), neboť tyto Vaše dotazy k železničním přejezdům,
nespadají do oblasti činnosti Městského úřadu Přelouč, jako povinného subjektu ve smyslu § 2
zákona o svobodném přístupu k informacím.

4) K dotazu ohledně veřejné zeleně a veřejných parků, nákladů na provoz a dotazu, kdo se o zeleň
stará, sděluji. Na území města Přelouče je jeden veřejný park, a to Městský park. O park i o
veškerou zeleň na území města, včetně městských částí (Lohenice, Mělice, Lhota, Škudly,
Štěpánov, Klenovka, Tupesy, Přelouč) pečuje příspěvková organizace Technické služby města
Přelouče ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Přelouč. Náklady na péči o veřejnou
zeleň lze zjistit jednak z rozpočtu města (viz odkaz u bodu 1 tohoto dopisu), a dále z rozpočtu
příspěvkové
organizace
Technické
služby
města
Přelouče,
odkaz
zde:
https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/prispevkove-organizace-zrizenemestem/prispevkove-organizace/

Tímto považuji Váš dotaz za vyřízený.

Za MěÚ Přelouč:

Mgr et Bc. Veronika Dofková,
Právnička Oddělení pohledávek a přestupků

