Město Manětín, 331 62 Manětín 89
___________________________________________________________________
Ing. Pavel Zimmerhakl, nar. 22. 6. 1970
Dolní Vysoké 18
411 45 Úštěk
Čj.: 488/2017/HS-2
V Manětíně dne 27. 6. 2017
Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení
Město Manětín obdrželo dne 20. 6. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Po posouzení žádosti, kdy nesprávně uvedenou
adresu města Manětín jsme vyhodnotili jako chybu v psaní (správná adresa je Manětín 89),
sdělujeme:
1) Žádné zvukové ani audiovizuální záznamy průběhu veřejných zasedání Zastupitelstva města
Manětín se nyní nepořizují a nearchivují.
2) Audiovizuální záznamy ze zasedání Zastupitelstva města Manětín se nepořizují z rozhodnutí
vedení města Manětín.
3) Na 25. zasedání Zastupitelstva města Manětín z neznámých technických důvodů kamera
průběh zasedání nezaznamenala (toto Vám již bylo sděleno v rozhodnutí o odmítnutí žádosti
č. j. 1185/2016/HS-2 ze dne 16. 12. 2016 a poté platí, co je uvedeno pod bodem 2).
4) O neprovádění záznamů o průběhu veřejných zasedání Zastupitelstva města Manětín rozhodl
starosta města Manětín na základě neformální dohody se zastupiteli města před 26. zasedání
Zastupitelstva města Manětín. Starosta učinil toto své rozhodnutí v rámci svých kompetencí
daných mu zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně §
103 tohoto zákona.
Jednací řád Zastupitelstva města Manětín byl schválen dne 4. 11. 2014 na ustavující schůzi
současného zastupitelstva pod č. usnesení 125/14 a je zveřejněn jako příloha č. 2 zápisu
z tohoto zasedání zastupitelstva na stránkách www.manetin.cz. Tento jednací řád výše
popsané rozhodnutí starosty nevylučuje a žádný zákon pořizování zvukových ani
audiovizuálních záznamů obcím neukládá.
5) Nepořizování zvukových ani audiovizuálních záznamů z jednání Zastupitelstva města Manětín
nesouvisí s Vámi a Vašimi žádostmi. Platí, co jsme již uvedli výše.
6) Město Manětín se nesnaží vyhnout zveřejňování důležitých událostí a skutečností z veřejných
zasedání zastupitelstev, naopak, město se snaží o transparentní a rovný přístup vůči všem,
řádně a včas informuje všechny o termínu i místě zasedání zastupitelstva, i o jeho programu a
následně zveřejňuje zápisy z jednání včetně příloh. Vámi formulované domněnky jsou pouze
spekulace.
7) Záznamy se nepořizují, záznam z 31. zasedání zastupitelstva města Manětín neexistuje.
8) K zasedání zastupitelstva se starosta a tajemnice připravují, starosta má předpřipravenou
svou řeč na tomto zastupitelstvu a jsou předpřipravena i znění navrhovaných usnesení. Tyto
podklady má k dispozici zapisovatelka, takže si pouze činí poznámky o tom, co se od
připravených dokumentů odchýlí nebo v tomto nemůže být připraveno – např. výsledek
hlasování nebo diskuse. Následně zapisovatelka vyhotoví zápis ze zasedání zastupitelstva.
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9) Ve věci elektrifikace lokalit Radějov, Čoubův a Frantův Mlýn nemá město Manětín žádné
informace o jednání s vlastníky pozemků plánovaných tras vedení v daných lokalitách. Nemá
tedy co zveřejnit.
10) Důvod nezveřejňování informací o jednání s vlastníky pozemků pro případné trasy
elektrifikace lokalit Radějov, Čoubův a Frantův Mlýn je jednoduchý – město Manětín není
účastníkem těchto jednání. Jedná se o záležitost investora – společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Jeho zástupce jedná s vlastníky dotčených nemovitostí přímo. Město Manětín se těchto
jednání neúčastní, protože jde o soukromoprávní vztahy mezi investorem a vlastníky
dotčených pozemků. Město Manětín nemá tuto záležitost ve své působnosti, a tedy nemá co
zveřejnit.
11) Postup města Manětín vůči rodině Zimmerhaklových byl dán zákonem a jeho iniciátorem byla
právě rodina Zimmerhaklových. Pouze vy jste sdělili investorovi, že máte nevyřešené
záležitosti s městem Manětín a do vyřešení těchto záležitostí s ním nebudete jednat. Poté
jste se obrátili na město Manětín se svými požadavky, které jste dne 24. 10. 2016 v písemné
podobě předali starostovi města Manětín. Protože o Vašich požadavcích nemohl starosta
sám rozhodnout, předložil je k projednání zastupitelstvu města. O tomto postupu Vás
s dostatečným předstihem informoval a na jednání zastupitelstva Vás pozval. Vy jste
nevznesli žádné námitky ani připomínky. Město Manětín Vás informovalo o závěrech jednání
zastupitelstva a na Vaši výslovnou žádost ze dne 8. 12. 2016 město Manětín zveřejnilo i další
Vámi dodané dokumenty. Město Manětín tedy jednalo zcela v intencích zákona a se snahou
o zachování transparentnosti a rovnosti stran při jednání.
Žádný jiný vlastník potenciálně dotčených nemovitostí se na město Manětín s žádnou žádostí
o jakékoliv jednání neobrátil. Pokud by tak někdo učinil a jeho žádost by náležela do
kompetence zastupitelstva města, město Manětín by postupovalo stejně, jako ve Vašem
případě.

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta
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