Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 16.1.2021 od p. M.F. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se odborů MěÚ Horní Slavkov, tyto jsou:
odbor správní a vnitřních věcí, odbor finanční, odbor majetku a investic, odbor správy bytových a
nebytových prostor, odbor výstavby a životního prostředí a oddělení kancelář starosty a tajemníka.
Dále požaduje žadatel informace týkající se finančních služeb MěÚ Horní Slavkov, které jsou: Česká
spořitelna, a.s. s 24 zřízených účtů a Česká národní banka s 2 zřízenými účty. V žádosti žadatel
požaduje informace týkající se okolních obcí, abecední seznam obcí Karlovarského kraje je k dispozici
na: https://www.czso.cz/csu/xk/seznam_obci_karlovarskeho_kraje. Dále žadatel požaduje poskytnutí
informace ohledně oprav v městských bytech a jejich správy, byty spravuje odbor správy bytových a
nebytových prostor. Bytové jednotky, které jsou majetkem města a jsou v domech, které spadají do
společenství vlastníků jednotek, je správce určen dle společenství vlastníků jednotek. Opravy
městských bytových jednotek a nebytových prostor převážně provádějí Technické služby Horní
Slavkov s.r.o., IČ 26330202, se sídlem Hornova č.p. 825, 357 31 Horní Slavkov. Opravy městských
bytů za r. 2020 činily celkem 490.222,- Kč. Město Horní Slavkov má ve vlastnictví 160 bytových
jednotek a 50 nebytových prostor.
Odpověď obdržel žadatel dne 26.1.2021 v elektronické podobě.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 26.5.2021 od J.K. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí informace týkající statického posudku, kolaudace a rozhodnutí
komunikace na p.p.č. 1048/1 k.ú. Kfely, souhlas s uložením inženýrských sítí na jmenovaném
pozemku, kolaudace rekonstrukce rybníka na p.p.č. 3 k.ú. Kfely vč. sdělení týkající se propustku
z rybníka a zamezení prosakování vody z pozemků p.č. 925/36 a 1048/1 na p.p.č. 925/52 k.ú. Kfely.
Město žádosti vyhovělo a zaslalo požadované doklady (kolaudační souhlas a dvě rozhodnutí týkající
se komunikace a inženýrských sítí; souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací týkajíc se
opravy hráze rybníka). K propustku a prosakování vody obdržel žadatel část projektové dokumentace.
Odpověď obdržel žadatel dne 3.6.2021 osobně do vlastních rukou.

