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Poskytnuté informace 2017 
 

 

Město Žlutice obdrželo dne 16. 2. 2017 a 22. 2. 2017 od žadatele Istav Media žádost o 

informace týkající se stavebních záměrů města. Žadateli byly dne 21. 3. 2017 poskytnuty 

následující informace: 

 

Město Žlutice nemá zpracován investiční plán pro rok 2017 ani seznam stavebních projektů, které 

jsou plánovány na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů. 

Město Žlutice také plánuje přednostně realizovat případné stavební zakázky prostřednictvím 

obchodních korporací založených a vlastněných městem. 

 

Rozpočet města na rok 2017 byl schválen dne 12. 12. 2016. 

 

 

Město Žlutice obdrželo dne 10. 5. 2017 od žadatele Stará Louka žádost o informace týkající se 

nakládání s městskými pozemky v k. ú. Mlyňany. Žadateli byly dne 30. 5. 2017 poskytnuty 

následující informace: 

 

Město Žlutice poskytuje informaci o výpovědi pachtu parcel 

- parc. č. 374/2, 

- parc. č. 374/3, 

- parc. č. 375, 

- parc. č. 377/1, 

- parc. č. 377/2, 

- parc. č. 380, 

- parc. č. 381, 

- parc. č. 410/2, 

- parc. č. 412/1, 

- parc. č. 442/5, 

- parc. č. 317/5, 

- parc. č. 419/2, 
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- parc. č. 432/2, 

- parc. č. 104/1, 

vše zapsáno pro katastrální území Mlyňany, obec Žlutice s tím, že smluvní vztah skončí dne 

1. 10. 2017. 

 

 

Město Žlutice obdrželo dne 20. 6. 2017 od žadatele Českomoravská světelná žádost o informace 

týkající se stavu, údržby a oprav veřejného osvětlení na území města. Žadateli byly dne 24. 7. 

2017 poskytnuty následující informace: 

 

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné 

dokumentace? 

Pasportizace 

 

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci? 

386 ks 

 

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení? 

33000 W 

 

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení 

Do 2 roků 30 ks 

Do 5 roků 8 ks 

Do 10 roků 60 ks 

Do 15 roků 0 ks 

Nad 15 roků 288 ks 

 

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks 

Výbojka indukční 386 ks 

 

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet 

Ocelový sloup natíraný 190 

Ocelový sloup zinkovaný 196 
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7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je 

Nad 25 roků 15 540 m 

 

8. Využíváte inteligentní řídící systém ? 

NE 

 

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena? 

NE 

 

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016 

nesledujeme 

 

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016 

335 000 Kč 

 

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016? 

0 Kč 

 

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení: 

Autonomně (vlastní zaměstnanec) 

Jiné: Jakým způsobem? Prostřednictvím vlastní městské společnosti 

 

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? 

Dlouhodobým smluvním vztahem: 

Název firmy: Technické služby Žlutice 

Doba smluvního vztahu: Neurčitá 

 

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016? 

448 000 Kč 

 

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč? 

299 000 Kč 
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Město Žlutice obdrželo dne 7. 7. 2017 od žadatele Rema AOS žádost o informace týkající se 

nakládání s odpadními obaly. Žadateli byly dne 24. 7. 2017 poskytnuty následující informace: 

 

1. V současné době má město smluvně pokrytu celou oblast v rámci zpětného odběru odpadů 

z obalů a třídění odpadů a nehledá dalšího partnera. 

2. Přes výše uvedenou skutečnost se město nebrání posoudit nabídku další společnosti, která se 

problematikou odpadů zabývá. 

3. Městu přináleží smluvní povinnost informovat společnost EKO-KOM o všech změnách, které 

se týkají problematiky sběru tříděných odpadů v obci. 

4. Město není nijak omezeno v jednání s dalším subjektem, který by projevil zájem vstoupit do 

procesu likvidace odpadu, vyjma smluvních lhůt k vypovězení uzavřených závazků. 

 

 

Město Žlutice obdrželo dne 25. 7. 2017 od žadatele P. K. žádost o informace týkající se způsobu 

vymáhání pohledávek. Žadateli byly dne 10. 8. 2017 poskytnuty následující informace: 

 

Město Žlutice vymáhá daňové nedoplatky a pohledávky exekučně dle zákona č.120/2001 Sb. 

Daňový nedoplatek se vymáhá prostřednictvím daňové exekuce podle platného daňového řádu. V 

těchto záležitostech spolupracujeme s advokátem JUDr. Václavem Krondlem, se sídlem Jiráskova 

1343/2,360 01 Karlovy Vary. 

 

 

Město Žlutice obdrželo dne 14. 9. 2017 od žadatele CODES o informace týkající se zajištění a 

plánování sociálního bydlení. Žadateli byly dne 20. 9. 2017 poskytnuty následující informace: 

 

Město Žlutice nemá zajištěno sociální bydlení, avšak jeho vytvoření plánuje v rámci svého 

bytového fondu. Má se jednat o bydlení pro seniory, samoživitelky, mladé a tělesně nebo 

mentálně postižené s kapacitou cca 20 lůžek. Obec má zpracován plán rozvoje a sociální bydlení je 

v něm obsaženo. 

 

 


