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Poskytnutí informací podle XVW § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdejsích předpisů  





Městský úřad Blatná, odbor Správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb., O  svobodném
přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném

ˇ,
.
, ..
,
V ˇ,
.

pristupu kınformacım SRVN\WXMHQD zaklade zadosti
le jen ,,žadatel“) O pos!ytnut1 inřonnaci po!je za!ona 
O svobodném přístupu k infonnacím ze dne  vedené pod č  M 08%/
13589/2017, které jsou uvedeny vERGHFK

Část žádosti O poskytnutí informací byla odložena č  j. MUBL13589/2017/OSŽÚ/V5 ,dne
19.12.2017 a odeslána žadateli, část odmítnuta rozhodnutím č  M /OSZU/ 12 
]H GQH  , které ] asíláme písemně  Voučasně S poskytnutím informací
HOHNWURQLFN\ 

.jednotlivým bodům zadosti sděluj eme následující: 
%RG 
vr

Jak bude sankcionována za pravděpodobnou úřední zvůli či nekompetentnost paní

tajemnice Ing. Jana Kroupová, která ani po mé urgenci nezveřejnila mnou žádané
informace (MUBL 1557/2017) na oﬁciálním Webu města, jak jí ukládá zákon a město se

tak dopustilo dle dokumentu Ministerstva vnitra č.  M 09 2'.
nezákonného postupu? 
Poskﬂnutí informace 
Paní starostka Bc. Kateřina Maleěková provedla osobní pohovor s tajemnicí Ing. Janou
.URXSRY ou, ve kterém byla upozoniěnaQD SRtřebu řádně kontrolovat náležitosti
dokumentů, aby se již zjištěné skutečnosti neopakovaly. Dále byla vyzvána, aby řádně
splnila doporučení kontrolního orgánu a navrhla osobu odpovědnou za dodržování
povinností stanovených příslušnými ustanoveními. 

%RG 
Proč při záměru prodeje pozemků číslo popisné 394 (vila Fiala), který je součástí pozemku

parcelní
číslo
stavby
447,
dále
pak
k
pozemku
číslo
971/10 
a pozemku číslo 969/2 v roce 2016 Odbor majetku, investic a rozvoje v podkladech
zastupitelům odhadl cenu o cca. 1 100 000Kč nižší, než posléze (po medializaci) 
ve svém posudku odhadl soudní znalec pan Braun? 





Poskﬂnutí infonnace 
Soubor nemovitých věcí,  které byly předmětem záměru prodeje (záměr prodeje pozemku
st.p.č. 447, jehož součástí je stavba - budova čp. 394, pozemku p.č. 969/2, pozemku 
p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5 o výměře cca 150 m  v katastrálním území a obci
Blatná) projednaného a schváleného na zasedání zastupitelstva města Blatná dne

 6.2016 usnesením č. 49/16, byl odborem majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná
RKRGQRFHQ Y ceně ve výši 2.887.800,  Kč. Následně zpracované znalecké posudky
ohodnotily předmětné nemovité věci částkou v celkové výši 2.666.659,  Kč (2.664.l70, 
Kč Kč). 

%RG písm. a) 
Je pan Jaroslav Blovský  vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje  dostatečně
kvaliﬁkovaný na svoji pozici dle platné legislativy? 
Poskﬂnutí infonnace 
$QR

%RG písmE 
Jakou má pan Jaroslava Blovský - vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje 
NYDOLILNDFL"
Poskﬂnutí informace 
-H DEVROYHQWHP Střední průmyslové školy ve Volyni a splňuje další požadavky zákona 
č. 312/2002 6E , o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

%RG písm. a) 
Proč se město nechová v posledních cca. dvanácti letech k nemovitostem číslo popisné 394

(vila Fiala), který je

součástí pozemku parcelní číslo

stavby 447,

dále pak 

k pozemku číslo 971/ 10 a pozemku číslo  969/2 s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá

zákon? 

Poskﬂnutí informace 

Město se chová s péčí řádného hospodáře. 

%RG písm. b) 

Kdo z úředníků je za toto chování k majetku obce zodpovědný? 

Poskﬂnutí informace 

Uředníci odboru majetkuLQYHVWLFDUR]YRMH : Jaroslav Blovský, Ing. Václav Cheníček, Petr
&KODQGD

%RG písm. e) 
Je komise (komise státní památkové péče města Blatné) dostatečně fundovaná 
v oblasti památkové péče a kompetentní k rozhodování V této oblasti? 
Poskﬂnutí informace 
$QR
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Ing. Hana ValachováYU
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu 





