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Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.1.2020 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K žádosti o informace dle InfZ, kterou žadatel požaduje informace ve věci povinnosti obce postarat
se o bezprizorně se pohybující zvířata na jejím území bylo dne 10.2.2020 žadatelce písemně
sděleno, že pro případ nálezu všech udávaných zvířat, tedy psů, koček nebo jiného druhu zvířete
než výše zmíněného (i zraněného – různé druhy domácích mazlíčků, vyskytujících se z různých
důvodů bezprizorně na území obce) je k dispozici telefonický kontakt na č. 724180759 nebo
723959335. Zvíře je umístěno do záchytného kotce ve vlastnictví města a jeho nález je zveřejněn
na webových a facebookových stránkách Města Horní Slavkov. Vždy je vyvinuta snaha nalézt
majitele nebo nového opatrovníka (v případě nalezené kočky se nám to zatím vždy podařilo),
v případě neúspěchu je zvíře odvezeno do útulku. Tato služba je ze strany Města Horní Slavkov
poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.2.2020 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 17.2.2020 byla žadateli poskytnuta odpověď formou e-mailu.
Žadatel požadoval informace
1 „zaslání dokumentů k dodatečnému povolení stavby pod názvem „zařízení na recyklaci
inertních odpadů“ na pozemku p.č. 1952/1
2 „kdo vyslovil ústně souhlas z Vězeňské služby ČR“,
ad bod č. 1 – v příloze jsme zaslali požadované dokumenty:
Výzva – doplnění žádosti č.j. 4690/2019/HS/OVŽP-6 ze dne
31.12.2019
- Usnesení – přerušení řízení o dodatečném povolení stavby č.j.
4690/2019/HS/OŽP-7 ze dne 31.12.2019
ad bod č. 2 – tento souhlas byl dán při místním šetření dne 16.12.2019 plk. Ing. Lukášem
Prágnerem, pověřeným ředitelem Věznice Horní Slavkov.
-

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 17.2.2020 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Žadatel požadoval „zaslání finančního vypořádání TJ Spartak Horní Slavkov, z.s. za rok 2017,
2018, 2019 na základě bodu č. 5 v článku IV. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města“
Dne 2.3.2020 obdržel žadatel požadované dokumenty v elektronické podobě.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.4.2020 od M.Š. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 7.5.2020 byla žadateli poskytnuta odpověď prostřednictvím datové schránky
K žádosti o informace dle InfZ ze dne 23.4.2020, kterou žadatel požaduje informace ve věci „jakým
způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují
v zákonných lhůtách. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?
Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření
k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?“ bylo sděleno následující:
Takový případ v působnosti městského úřadu Horní Slavkov dosud nenastal, tedy nebyl ani řešen.
Pokud by takový případ nastal, stanoví např. v ust.§ 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění, postup ochrany před nečinností. V případě, že by takový případ nastal, byl by
předmětem pracovněprávních opatření zaměstnavatele, např. až využitím ust. § 52 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce. Systémové opatření je činěno preventivně tím, že každý vedoucí
zaměstnanec vidí v elektronické spisové službě všechny spisy jím řízeného úseku včetně všech
úkonů podřízených zaměstnanců. Kdykoliv si může každý spis, zejména co do plnění lhůt pro
rozhodnutí zkontrolovat.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.7.2020 od P. C. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 28.7.2020 byla žadateli poskytnuta odpověď prostřednictvím datové schránky.
Žadateli bylo na základě jeho žádosti ve věci systému elektronické spisové služby (dále jen „eSSL“),
používaného Městským úřadem Horní Slavkov, sděleno, že městský úřad používá eSSL HELIOS
eObec od firmy ASSECO SOLUTION Praha, IČ 64949541, tento systém je naším úřadem používán
od roku 2010 a že před zavedením stávajícího systému náš úřad nepoužíval žádný jiný systém eSSL.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.9.2020 od M.F. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím .
Dne 1.10.2020 byla žadateli poskytnuta odpověď prostřednictvím datové schránky.
Žadateli byli na základě jeho žádosti ve věci „..která společnost, dopravce, název a IČO ve městě
Horní Slavkov zajišťuje autobusovou dopravu, se kterou společností má město uzavřenou smlouvu,
žádá o poskytnutí posledních 3. podepsaných smluv za období za roky 2018; 2019 a 2020 na jak
dlouho se smlouva uzavírá, jaké vykazuje fin. náklady na provoz za období za roky 2018; 2019 a
2020“, poskytnuty dodatky smluv č. 23 až 28, uzavřené s fy Autobusy Karlovy Vary, a. s., se sídlem
Sportovní 578/4, Karlovy Vary. Smlouvy jsou uzavřené vždy pro kalendářní rok. Dále Město Horní
Slavkov v těchto letech uzavřelo navíc smlouvy na zajištění dalších čtyř spojů na lince 481670,
kterými je zajišťována v období letních prázdnin dopravní obslužnost k vlakům na zastávku Horní
Slavkov-Kounice. Dodatky jsou uzavírány vždy na jeden kalendářní rok, resp. na období letních
prázdnin od 1.7.do 31.8.kalendářního roku.

