
V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje 

Úřad Městského obvodu Pardubice VII výroční zprávu o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle výše uvedeného zákona za rok 2017. 

 
 
Počet podaných žádostí: 

 
4 

 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 
              0 

 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 
0 

 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení -§ 18 odst.1, písm. c). 
 

 
neproběhl žádný soudní přezkum 

 
Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
 

 
   0 
 

 
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 
 

 
 

0 

 
Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona 
 

 
0 
 

 
 
V roce 2017 obdržel Úřad Městského obvodu Pardubice VII 4 žádosti uplatněné v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 

Podrobné informace: 

1/2017 ******  

Předmětem podané žádosti je poskytnutí informace – počet zaměstnanců Městského obvodu 

Pardubice VII k lednu 2017 (bez osob zaměstnaných na veřejně prospěšné práce). Dále stejný 

počet od roku 2010. 

Odpovědí se zabývala kancelář Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. Informace je 

následující.  

Počet zaměstnanců Městského obvodu Pardubice VII zařazených v organizační struktuře 

Úřadu Městského obvodu Pardubice VII k lednu 2017 činí 15. 

V předešlých letech byl počet následující: 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012 – 15 

2011, 2010 - 18 
 

2/2017 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. IČ: 04084063 

Předmětem žádosti bylo následující - na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, žadatel podává žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně 

seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona 



 2 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má Městský 

obvod Pardubice VII (dále jen MO PVII) majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v 

nichž má MO PVII samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 

Požadovaná informace je následující.  

Statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, který je 

vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Dle statutu města Pardubice městské obvody 

nemají oprávnění zakládat a zřizovat právnické osoby a zařízení a svým vkladem vstupovat 

do obchodních společností a nadací.  

Na základě výše uvedeného sděluji, že v případě Městského obvodu Pardubice VII neexistuje 

právnická osoba, v níž by měl samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem 

většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, a která by 

splňovala podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. 
 

3/2017 Kross, s.r.o. IČ: 60473274 

Předmětem žádosti bylo následující - na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, žadatel podává žádost o poskytnutí informace, a to odpověď na 

následující otázky (za otázkou je uvedena odpověď): 

1/ Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 

nemáme 

2/ Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? - nebráníme 

3/ Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky Birdgard? - nesetkali 

4/ Poskytuje vaše obec dotace na ochranu…? - neposkytuje 

5/ Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky? - neposkytuje 

 

4/2017 FÓRUM 50%, o.p.s., V Luhu 715/6 

Předmětem žádosti bylo následující - na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, žadatel podává žádost o poskytnutí informace, a to odpověď na 

následující otázku: Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem 

zastupitelstvu. Jedná se o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu 

„Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce“ podpořeného z Evropského sociálního 

fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování 

zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a 

městských částech/obvodech v Pardubickém kraji.  
Odpovědí se zabývala kancelář Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. Informace je 

následující.  

Městský obvod Pardubice VII má celkem 15 členů/nek zastupitelstva, uvolněný je pouze 

starosta městského obvodu pan Vítězslav Čapek, ostatní pracují jako neuvolnění. Tolik 

k odpovědi na vaši otázku. Vás ale zřejmě zajímají všichni členové zastupitelstva, nejen 

uvolnění. Jména a příjmení všech zastupitelů našeho obvodu jsou veřejně přístupná na adrese 

http://www.pardubice7.cz/zastupitelstvo. 

 

http://www.pardubice7.cz/zastupitelstvo

