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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 paní Mgr. Pavly Váňové
Černochové, předsedkyně navíc z.s., Na Bílé husi 1071, 388 01 Blatná, IČO 22863176
(dále jen „žadatelka“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 11.06.2020, vedené pod č. j. MUBL 8091/2020, které jsou uvedeny
v bodech 1 až 3.
Část žádosti o poskytnutí informací (bod 2 písm. d) byla odmítnuta rozhodnutím
povinného subjektu sp. zn. MUBL 8091/2020/OSŽU/5 dne 22.06.2020 a odeslána
žadatelce současně s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
1. Dne 4. 6. 2020 prostřednictvím datové schránky pod značkou: MUBL
6999/2020/OSŽU/10 Č.j.: MUBL 7549/2020 Ing. Hana Valachová poskytla
odpovědi na naši žádost o informace, konkrétně pak na otázku: 3) Veškeré
objednávky na služby a zboží vydané obcí související s objektem vily Fiala,
Holečkova 394, Blatná. Dále pak přilehlých obecních pozemků číslo: 971/10, části
pozemku 971/5 (od pozemku 969/2 k zaplocení) a pozemku 969/2, a to i objednávky
pro obcí vlastněné společnosti (např. Technické služby města Blatné s.r.o., apod.)
od 8. 2. 2017 do dnešního dne. Odpověděla takto: Poskytnutí informace: Na
základě ústní objednávky bylo Technickými službami města Blatné
s. r. o. provedeno oplocení pozemků.
Naše otázka směřovala, dá se z časového období v otázce vypsaného vyvodit, na
časový úsek od 8. 2. 2017 do 25. 5. 2020. Byly obcí v tomto období vedle této
jakkoliv objednány i jiné služby či zboží vztahující se k uvedeným pozemkům, než
výše vypsané v odpovědi paní Ing. Hanou Valachovou? Žádáme opětovně
o zveřejnění těchto objednávek.
Poskytnutí informace: Jiné služby ani zboží v tomto časovém úseku nebyly
objednány. Město v současné době připravuje projektovou dokumentaci posouzení

krovní konstrukce, střešního pláště a stropní konstrukce objektu čp. 394, Blatná,
pro účely vydání závazného stanoviska pro možnost podpory, např. z havarijního
programu.
2. Dne 4. 6. 2020 prostřednictvím datové schránky pod značkou: MUBL
6999/2020/OSŽU/10 Čj.: MUBL 7549/2020 Ing. Hana Valachová poskytla
odpovědi na naši žádost o informace, konkrétně pak na otázku:
4) Veškeré dokumenty vztahující se k zájmu právnických a fyzických osob
o dispozici (odkoupení, pronájem, zapůjčení, spolupráce apod.) s vilou Fiala,
Holečkova 394,Blatná a přilehlými pozemky 971/10, části pozemku 971/5 (od
pozemku 969/2 k zaplocení) a pozemku 969/2 od 8. 2. 2017 do dnešního dne –
žádosti, nabídky spolupráce, zápisy ze schůzek se zástupci města, apod. Včetně
výzev, které iniciovalo samo město Blatná a reakcí na ně. Poskytnutí informace:
povinný subjekt obdržel dokumenty vztahující se k zájmu právnických osob
o dispozici pouze od vás, spolku navíc z.s., a manželů XXXXX, které vám byly
poskytnuty dne 21.04.2020. Nabídky na využití objektu čp. 394 v Blatné – viz
příloha (v anonymizované podobě). Dle rozdělovníku z dokumentu ze dne 4. 6.
2019 označeným Č.j.: MUBL 8063/2019 vyplývá, že bylo p. Blovským osloveno
více subjektů, než bylo poskytnuto odpovědí v přílohách.
a) Jak a jakou formou reagovaly zbylé subjekty (než byly Ing. Hanou Valachovou
zveřejněny) z rozdělovníku ve zveřejněném dokumentu? Jedná se o tyto subjekty:
Základní škola Blatná, Holečkova, IDDS: g4pjqke,
Základní umělecká škola, Blatná, IDDS: f9sfs63
Mateřská škola Blatná, Vrchlického, IDDS: f9sfs63
Dům dětí a mládeže, Blatná, IDDS: hxxjic5
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s., IDDS: hgvi7ap
Svazek obcí Blatenska, IDDS: v4n962a
Rodinná školka Špuntík z.s., Blatná, IDDS: hbut7ua
Rodinná školka Puntík s.r.o. (v dokumentu chybně uvedeno jako z.s.), Blatná,
IDDS: 7x66f8b
Tělovýchovná jednota Sokol Blatná
Tělovýchovná jednota Blatná
Fotoklub Kamfo Blatná
Fotoskupina Spektrum Blatná
Český svaz ochránců přírody ZO ČSOP Blatná
Myslivecký spolek Lomnice, Blatná
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Blatná
a všechny další, které nebyly uvedeny ve zveřejněném dokumentu.
Poskytnutí informace: Zbylé subjekty nijak nereagovaly, povinnému subjektu není
znám důvod.
b) Pokud existují záznamy, zápisy, zprávy z těchto jednání s těmito subjekty, žádám
o jejich zveřejnění ve správně anonymizované podobě.
Poskytnutí informace: Jednání s těmito subjekty se nekonala.
c) Se kterými subjekty uvedenými v bodě 2. a) Město Blatná nadále o možnostech
využití dotčených nemovitostí jedná?
Poskytnutí informace: Město nejedná s žádnými subjekty o možnostech využití
dotčených nemovitostí.

d) Proč nebylo uspořádáno žádné veřejné setkání o možnosti budoucího využití
areálu vily Fialy a její zahrady pro všechny další potencionální zájemce? Proč
nebyly vyhlášeny veřejná výzva či veřejné výběrové řízení na nájemce vily Fialy
a její zahrady? Kdy plánuje město Blatná tyto veřejné akce vyhlásit a kdy budou
uspořádány?
Poskytnutí informace: Poskytnutí této informace bylo odmítnuto Rozhodnutím MěÚ
Blatná, spis. zn. MUBL 8091/2020/OSŽU/5 ze dne 22.06.2020.
e) Podle jakých kritérií vybírali úředníci OMIR či další pracovníci městského úřadu
Blatná, které subjekty s dotazem osloví, a které ne? Prosím o odkaz na příslušnou
metodiku, podle které v tomto případě pracovníci postupovali.
Poskytnutí informace: Žádná kritéria ani metodiku na oslovování kohokoli ve věci
nakládání s nemovitými věcmi nemá povinný subjekt zpracována. Oslovený okruh
subjektů vzešel z konzultace OMIR, vedení města a pracovního jednání
zastupitelstva.
3. Dne 6. 5. 2019 náš spolek podal prostřednictvím datové schránky námitku
systémové podjatosti úředních osob:
a) Jak postupoval městský úřad při vypořádání se s naší námitkou?
Poskytnutí informace: Po posouzení podání námitky systémové podjatosti úředních
osob bylo shledáno, že námitka je bezpředmětná, neboť námitku podjatosti může
uplatnit pouze účastník řízení v zahájeném správním řízení dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení je tedy předpokladem
pro možnost zkoumání podjatosti. Žádné správní řízení ve věci uváděné nebylo
vedeno. Na tomto základě bylo zpracováno vyjádření, které bylo doručeno dne 21.
5. 2019.
b) Který konkrétní úředník (úředníci) se námitkou zabývali a jak?
Poskytnutí informace: Námitkou se zabývala tajemnice MěÚ Blatná, posouzením
podání jako podnětu k prověření možné podjatosti a následným zpracováním
vyjádření.
c) Pokud k této námitce, jejímu vyřízení, existují písemné dokumenty, žádám
o jejich zveřejnění.
Poskytnutí informace: Vyjádření k podané námitce systémové podjatosti úředních
osob ze dne 20.05.2019 (v příloze).

S pozdravem

Ing. Hana Valachová
Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
podepsáno elektronicky
Příloha: Vyjádření k podané námitce systémové podjatosti úředních osob

