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Městský úřad Litoměřice 
kancelář starosty a tajemníka – právní úsek 

Vaše značka:   

Ze dne:   

 

 

č. j.: 3372/15/PRO/AKa   

Vyřizuje: Mgr. Alice Karpíšková   

Telefon: +420 416 916 107   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: alice.karpiskova@litomerice.cz  

Litoměřice:    27.1.2015                         
 

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážená paní, 

 

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném 

přístupu k informacím, která byla doručena povinnému subjektu elektronickou cestou dne 

15.1.2015, Vám tímto zasílám požadované informace.  

 
Počet zaměstnanců Města Litoměřice,  

202 

 

Počet uvolněných členů zastupitelstva,  

3 

 

Příklad pěti rozhodnutí obce v roce 2014 v rámci samostatné působnosti (pouze v jaké věci, 

nikoli rozhodnutí celé),  
 
Rozhodování v samostatné působnosti je svěřeno zastupitelstvu a radě obce 

(usnesením tyto orgány rozhodly např. o dohodě o splátkách dluhu, o prominutí dluhu, o uzavření 

nájemní smlouvy, o výměně bytů, o výběru uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu, o smlouvě 

o výpůjčce) 
 
Příklad pěti rozhodnutí obce v roce 2014 v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti 

(pouze v jaké věci, nikoli rozhodnutí celé). 

 

V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena 

státem, a to na úseku např. matrik, evidence obyvatel, dopravně správních agend, odpadového 

hospodářství, rostlinolékařské péče, ochrany přírody a krajiny, stavebního úřadu, památkové 

péče ( např. rozhodnutí o rušení údaje místa trvalého pobytu, rozhodnutí o povolení zvláštního 

užívání místní komunikace, oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, 

exekuční příkaz provedením srážkami ze mzdy, platební výměr na zaplacení místního 

poplatku apod.)  

 
S pozdravem 

 

        Mgr. Alice Karpíšková 

                  vedoucí kanceláře starosty a tajemníka 
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