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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 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 k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 06.05.2020,
vedené pod č. j. MUBL 6076/2020, které jsou uvedeny v 5 bodech.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu sp.
zn. MUBL 6076/2020/OSŽU/6 dne 15.05.2020 a odeslána žadateli současně s poskytnutím
informací.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
Bod 1)
Žádám o sdělení skutečnosti, zda má Bc. Anna Karásková úspěšně složenu zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při památkové péči
správě sbírek muzejní povahy dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů a současně zkoušku k ověření obecné
části zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí informace:
Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti a současně zkoušku k ověření obecné části zvláštní
odborné způsobilosti nemá složenou.
Bod 2)
Žádám o sdělení, kdo zastupuje Bc. Annu Karáskovou v době její nepřítomnosti.
Poskytnutí informace:
V případě nepřítomnosti zastupuje vedoucí odboru majetku a investic.

Bod 3)
Žádám o sdělení výše měsíčního pracovního úvazku Bc. Anny Karáskové,
Poskytnutí informace:
Výše měsíčního pracovního úvazku je 1,0.
Bod 4)
Žádám o zdůvodnění na základě jakého zákonného opatření či interního nařízení došlo
k omezení úřední činnosti (březen – duben 2020).
Poskytnutí informace:
Dle pokynu k ochraně zaměstnanců MěÚ Blatná vydaného tajemnicí MěÚ Blatná
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217 došlo k dočasnému
omezení provozu MěÚ Blatná.
Bod 5)
Žádám o informaci ohledně počtu správních řízení, které byly a jsou vedeny na úseku
státní památkové péče od 1.1.2020 do 1.5.2020, dále kolik bylo v tomto období vydáno
rozhodnutí a závazných stanovisek v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti, dále
do 60 dnů od podání žádosti, případně ostatní se lhůtou delší, a to s doložením výpisu
ze systému spisové služby GINIS.
Poskytnutí informace
Od 01. 01. 2020 do 01. 05. 2020 je vedeno 41 správních řízení na úseku státní památkové
péče. Z toho bylo v tomto období vydáno dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdější předpisů (dále jen „správní řád“), 6 rozhodnutí, dle § 149 odst. 1
správního řádu 10 závazných stanovisek a dle § 154 správního řádu 19 sdělení archeologie.
1 závazné stanovisko bylo zastaveno na základě zpětvzetí žádosti. Ke dni 01.05.2020 byly
podány žádosti, které jsou nadále v řízení - 4 závazná stanoviska a 1 rozhodnutí.
Rozhodnutí, závazných stanovisek a sdělení archeologie bylo vydáno ve lhůtě delší než 60
dnů 4 – z toho 1 zastavení řízení, ve lhůtě do 60 dnů 0 a ve lhůtě do 30 dnů bylo vydáno 19
sdělení archeologie, 6 rozhodnutí a 9 závazných stanovisek.
Výpis ze spisového systému Ginis (soupis ve formátu xls) je uveden v příloze
(v anonymizované podobě).

S pozdravem

Ing. Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
Příloha:

Soupis vyřízených a nevyřízených spisů ze spisového systému Ginis (formát xls) –
v anonymizované podobě

