MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor kancelář vedení města
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

1.10.2020
OKVM/97450/2020/Ve

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:

JUDr. Dagmar Veličková
556 768314

Datum:

13.10.2020

Sdělení k žádosti dle zák.č. 106/1999 Sb.
Dne 01.10.2020 byla prostřednictvím datové schránky podána s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost (dále jen InfZ), v níž ( v reakci
na dopis MěÚ ze dne 08.08.2019, č.j. OKVM/58619/2019 reagující na stížnost ze dne 19.07.2019 na
neoznačování budov ve vlastnictví města Nový Jičín i jiných vlastníků v rozporu s §§ 31 a 32 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ) požadujete následující
informace:
a) Proč odbor bytový nepřistoupil neprodleně k nápravě zjištěných nedostatků tak, aby zákonná
povinnost byla u domů ve vlastnictví města naplněna nejpozději do konce roku 2019 a kdo za
to odpovídá.
b) Proč není prováděna kontrola dodržování zákonné povinnosti u budov, které jsou ve vlastnictví
jiných vlastníků a kdo za to odpovídá?
c) Kolik vlastníků budov bylo individuálně (ústně nebo písemně) upozorněno na povinnost označit
nemovitost, a kdo byl tímto úkonem pověřen?
d) Došlo v první polovině roku 2020 k vyhodnocení účinnosti opatření uvedených v dopise ze dne
08.08.2019 ?
e) Bylo přistoupeno k sankcionování, pokud ano, v kolika případech a v jaké výši byla sankce
uložena a uhrazena?
f) K jakým dalším opatřením bylo přistoupeno (jméno nositele, termíny plnění)?
g) Jaké závěry byly vyvozeny vůči těm, kteří nesplnili uložené povinnosti (ad 2).
Informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (§3 odst.3).
Přesto, že řada z výše uvedených požadovaných údajů není informací ve smyslu uvedené právní
úpravy, sdělujeme následující:
Ad a)
Odbor bytový MěÚ Nový Jičín provedl monitoring domů ve vlastnictví města Nový Jičín, které jsou
v jeho správě a na základě zjištěných skutečností objednal a nainstaloval 43 ks smaltovaných
domovních tabulek s č.p. a 19 ks tabulek s č.o. Tyto tabulky byly nainstalovány na fasády domů
v průběhu měsíce listopadu 2019Nedořešena zůstává zástavba v městské památkové rezervaci (MPR),
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kde byly všechny domy (nejen ve vlastnictví města Nový Jičín) označeny před cca 25 lety jednotnými
tabulkami, ovšem pouze s čísly orientačními.
Snahou je zachovat jednotný styl tabulek v MPR s označením č.p. i č.o., proto je problematika
jednotného označení všech budov v MPR (nejen v majetku města Nový Jičín) stále v řešení.
Ad b, c)
Není povinností města Nový Jičín ani žádného z jeho orgánů provádět kontrolu dodržování zákonné
povinnosti označit budovy čísly popisnými, pokud tyto jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Oznámit
přestupek podle § 66d odst. 3 zákona o obcích může kdokoliv a příslušný správní orgán je povinen
prověřit, zda k naplnění skutkové podstaty uvedeného přestupku došlo.
Přesto městská policie (prostřednictvím rajónových strážníků a velitelů směn) provedla v období
červenec-září 2019 kontrolu označení budov ve městě a jeho místních částech čísly popisnými. U
neoznačených budov byly do poštovních schránek vhazovány letáčky s upozorněním na zákonnou
povinnost. S odkazem na zákon o obecní policii je však třeba současně uvést, že prioritně jsou řešena
oznámení a jednání, která ohrožují životy a zdraví osob a jejich majetek.
Ad d)
K vyhodnocení účinnosti přijatých opatření dochází v tomto období.
Ad e)
MěÚ Nový Jičín - odboru přestupkových agend, jako příslušnému správnímu orgánu, nebylo doručeno
v posledních letech žádné oznámení o přestupku neoznačení budovy číslem popisným.
Ad f,g)
Aktuálně se řeší označení budov ve vlastnictví města Nový Jičín svěřených k hospodaření školským a
kulturním příspěvkovým organizacím zřízeným městem, na kterém spolupracují odbor školství, kultury
a sportu a odbor organizační MěÚ.
Strážníci MP i určení pracovníci odboru bytového MěÚ Nový Jičín uložený úkol v souvislosti
s problematikou označení budov v majetku města Nový Jičín splnili, popř. v jeho plnění dále pokračují
(pokud jde o budovy v MPR, termín nebyl stanoven).

„otisk razítka“
JUDr. Dagmar Veličková v.r.
vedoucí odboru

