
vážený pane

kontrolní cinnost se týká všech odboru Mestského úradu v Týnci nad Sázavou. Napríklad
kontrolu Odboru výstavby provádí Krajský úrad Stredoceského kraje, odbor územního
plánování a stavebního rádu v nepravidelných intervalech zhruba jednou za dva roky.
Výstupy z kontroly jsou predávány vedoucímu úradu a doposud byly kladné. Stejne tak
probíhá kontrola i Odboru majetku. Kontroly Matricního úradu provádí Mestský úrad
Benešov, Odbor správních agend, oddelení osobních dokladu a matrik 1 x rocne, s výsledkem
- bez nedostatku a nejsou cinena žádná nápravná opatrení ani jiné následné kontroly. Kontrola
hospodarení mesta, potažmo Odboru úctárny, probíhá každorocním auditem s kladným
hodnocením. Kontrolu odboru Kanceláre starosty provádí Kontrolní výbor.

Informaci, kolik je za rok podáno odvolání k právní úprave zákona c. 106/1999 Sb.,
neznáme, nespadá to do kompetence Mestského úradu v Týnci nad Sázavou. Žádostí o
informace podle Zákona c. 106/ 1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, adresovaných
Mestskému úradu v Týnci nad Sázavou, bylo v lonském roce 8. Všechny kladne vyrízené
v zákonné lhute.

V lonském roce evidoval Mestský úrad v Týnci nad Sázavou 10 církevních obradu, které se
rídí Zákonem c. 301/2000 Sb., Zákon o matrikách. Cekací lhuty nejsou, obrad je vyrízen
ihned po obdržení žádosti. Oddací list matrika vystaví po obdržení podkladu nejpozdeji do
týdne.

Rocne evidujeme cca 2 smeny pozemku a cca 5 žádostí o pronájem pozemku, smeny i
pronájmy nejsou soustredeny do konkrétní ulice, ale týkají se pozemku po celém území obce
vcetne místních cástí.

Mesto Týnec nad Sázavou nevlastí žádná Turistická informacní centra.

Velikost parkovací plochy v Týnci nad Sázavou je cca 10.800 m2, 25 parkovacích míst je pro
zdravotne postižené obcany.

Týncem nad Sázavou protéká reka Sázava. její správa spadá pod PVL nebo LCR.

Seznam kulturních a historických památek v Týnci nad Sázavou je volne dohledatelný
v Památkovém katalogu Národního památkového ústavu. Mesto vlastní a spravuje krížky,
zvonicky, hrbitov, muzeum.

Mesto Týnec nad Sázavou nevlastní žádnou cerpací stanici. Na jeho území, v ulici Pražská,
se nachází cerpací stanice Eurooil.

Mesto Týnec nad Sázavou nemá plavecký bazén.

Mesto Týnec nad Sázavou vlastní dva domy s pecovatelkou službou, domovy pro seniory ne.
Služby poskytují poskytovatelé sociálních služeb - Pecovatelská služba Benešov a Ruah o.p.s.

S práním hezkého dne

Lenka Morávková
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Dobrý den, rád bych touto cestou požádal o písemné stanovisko odpoved' a potvrzení o podání
zašlete na viz. uvedené kontaktní údaje žadatele.

Kterých odboru se týkají a na co se casto zamerují a provádí kontroly a s jakým výsledkem

Kolik je za rok podáno odvolání k právní úprave zákona c. 106/1999 Sb. a dále k tomuto
právnímu predpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí

v jaké délce stanovené zákonné lhute

Kolik rocne evidujete Církevních snatku dle jakého platného právního predpisu s jakou
délkou dobou cekání

Kolik evidujete požadavku na smenu zámer pronájmu pozemku a v jakém úseku ulic se to
týká

Kolik má mesto TIC Turistických informacních center v jakém úseku ulic se nachází a o
jakou složku se jedná

Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro
vozíckáre jaká je cena za parkování na 1hod.

jaký je název reky, která mestem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou
složku spadá, jaké kulturní historické památky mesto má a pod jakou složku spadají

Kolik má mesto cerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké cásti mesta a jaký je
název kdo je provozovatelem cerpacích stanic ve meste



Kolik má mesto urcených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké financní
náklady s tímto spojené mestu platí provozovatel jaká existuje nájemní smlouva žádám o
jednu kopii poslední uzavrené této smlouvy

Jaké služby mesto poskytuje a zajištuje pro seniory, kolik má mesto domovu pro seniory a
jaké další sociální a zdravotní služby poskytuje

Sepsáno 24.07.2020, podepsáno a odesláno do el.adresy úradu

Dekuji, s pozdravem




