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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 XXXXX (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím ze dne 29.05.2020, vedené pod č. j. MUBL 7233/2020, které jsou uvedeny
v bodech 1 a 7:
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:

1) Pump park na Kátlperku provozovaný městem Blatná (viz odpověď ohledně
provozování v žádosti dle zákona č. 106 ze 25. 4. 2020) je dle platné legislativy
provozován jako jaké zařízení (jeho slovní specifikace dle platné legislativy)?
2) Jaké normy toto zařízení (Pump park na Kátlperku) musí dle platné legislativy
splňovat? Žádám o výčet čísel těchto norem.
Poskytnutí informace k bodu 1) a 2): sportovní areál je určen pro jízdu na horských
kolech a BMX kolech. Je zde vyvěšen provozní řád. Akce Pump park Blatná byla
vybudována dle projektové dokumentace Filipa Rýce, IČO 02191121, adresa sídla:
Šumavská 101, 373 82 Boršov nad Vltavou.
3) Byli seznámeni všichni úředníci Městského úřadu Blatná s Etickým kodexem
úředníků a zaměstnanců veřejné správy?
Poskytnutí informace: všichni úředníci města Blatná jsou seznámeni s vnitřními
předpisy města. Etický kodex byl den 01.03.2018 nahrazen Pracovním řádem MěÚ
Blatná.
4) Bylo s nějakým úředníkem městského úřadu řešeno v rámci úřadu překročení
Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy?
Poskytnutí informace: s žádným úředníkem nebylo řešeno překročení Etického
kodexu ani Pracovního řádu MěÚ Blatná.
5) Pokud ano, jak konkrétně?
Poskytnutí informace: nebylo řešeno.

6) Který konkrétní úředník a kdy vydal územní rozhodnutí o vydělení pozemku
971/61 z pozemku 971/10 (oba pozemky v katastrálním území Blatná)?
Poskytnutí informace: územní rozhodnutí nebylo ve věci vydáno. Ve věci dělení
pozemku bylo vydáno sdělení stavebního úřadu dle § 82 odst. 3 stavebního zákona.
Sdělení bylo vydáno dne 10.3.2020 pod č.j.: MUBL 3961/2020.
7) Všechny podklady k vydání územního rozhodnutí o vydělení pozemku 971/61 z
pozemku 971/10 (oba pozemky v katastrálním území Blatná).
Poskytnutí informace – příloha

S pozdravem
Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
Příloha: žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a sdělení

