
Informace k přidělení orientačních čísel, platu zaměstnance magistrátu města, usnesení o výši 

náhrad, nákladům na provoz vzduchotechniky a podacím lístkům poštou vrácených písemností 

 

 

1) Číslo popisné domu 30a, 31a, 31 na nám. Přemysla Otakara II., resp. zda první dvě orientační 

čísla byla majitelům domu přidělena 

 

Pracovnice matričního úřadu Magistrátu města České Budějovice provedly místní šetření u 

jmenovaných objektů na náměstí Přemysla Otakara II. a porovnání s knihou přidělených čísel s tím, že 

v evidenci přidělených čísel je veden záznam o přidělení čísla popisného 395 a k němu náležejícího 

čísla orientačního 30a, dále čísla popisného 115 a k němu náležejícího čísla orientačního 31. O 

přidělení čísla orientačního 31a nebyl nalezen v evidenci přidělených čísel žádný záznam. 

 

 

2) Uhrazený plat pracovníku oddělení PO KP Homolkovi v posledních pěti letech (jednotlivé roky 

ve stovkách korun, samostatně jeho nenárokové části) 

 

Informace nemůže být poskytnuta (viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti). 

 

 

3) Tři poslední vydaná usnesení o výši úhrad (ust. 5-1i ZSPI) 

 

Zasíláme tři výzvy k úhradě tak, jak byly úřední osobou JUDr. Jiřím Homolkou, pracovníkem 

právního oddělení odboru kancelář primátora, vydány a zaslány příslušným žadatelům o poskytnutí 

informací. Osobní údaje žadatelů uvedené v těchto písemnostech však nemohly být poskytnuty (viz 

rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti). 

 

 

4) Náklady na provoz vzduchotechniky ve všech třech budovách MM ČB ve středu sídla adresované 

korporace – v letech 2005, 2008-2011 (samostatně roky v tisících korunách) 

 

Informace nemůže být poskytnuta (viz rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti). 

 

 

5) Kopie podacích lístků poštou vrácených písemností od listopadu 2011, jichž byl adresátem 

podepsaný a odesílatelem úřad adresovaného města 

 

Ze spisové evidence jsme zjistili, že od listopadu 2011 byly Vaší osobě adresovány celkem čtyři 

písemnosti: data odeslání 14. 11. 2011, 15. 12. 2011, 10. 1. 2012 a 30. 1. 2012. Jen poslední 

jmenované má charakter doporučeného podání a podací lístek (resp. výpis z podacího archu) proto 

mohl být zaslán pouze ve vztahu k této písemnosti. Ostatní byly zaslány jen jako obyčejná psaní. Pro 

úplnost Vám zasílám též kopii doručenky vážící se k výše uvedené písemnosti. Z podacího archu 

musely být odstraněny osobní údaje jiných subjektů (podací záznamy o dalších třech zásilkách 

uvedených na archu). 
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