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Poskytnutí informace – TIC, církevní sňatky apod.

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti doručené zdejšímu magistrátu dne 4.8.2020 zasíláme k odpovědi
k níže uvedeným dotazům:
1) Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a provádí kontroly a s jakým
výsledkem?
Kontroly probíhají průběžně na všech odborech magistrátu. Zaměření je převáženě na
kontrolu dodržování vnitřních předpisů a kontrolu plnění nápravných opatření. Vzhledem
k obecnosti dotazu k závěrům kontrol poskytujeme obecnou informaci ve smyslu, že
výsledek kontrol za uplynulé období činil 95 % bez závad.
2) Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále
k tomuto právnímu předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí,
v jaké délce stanovené zákonné lhůtě?
Veškeré informace k uvedenému tématu jsou zveřejněny na https://mmdecin.cz/cs/vyrocnizpravy/vyrocni-zpravy-podle-zakona-c-106-1999-sb.
3) Kolik ročně evidujete Církevních sňatků, dle jakého platného právního předpisu,
s jakou délkou dobou čekání?
V roce 2019 bylo evidováno 9 církevních sňatků, v roce 2020 (do 31.07.2020) byl evidován 1
církevní sňatek.
Použitý právní předpis – zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Sňatky se domlouvají individuálně a záleží na volném termínu té které církve, u které chtějí
být snoubenci oddáni.
5) Kolik má město TIC Turistických informačních center, v jakém úseku ulic se nachází
a o jakou složku se jedná?
Veškeré informace k uvedenému tématu jsou zveřejněny na https://www.idecin.cz/

6) Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích
míst pro vozíčkáře, jaká je cena za parkování na 1hod?
Ve městě je vyhrazeno 378 parkovacích míst pro vozidla přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Veškeré další informace k uvedenému
tématu jsou zveřejněny:
https://mmdecin.cz/cs/pravidla-vyhlasky-narizeni-dokumenty/platne-vyhlasky-a-narizenimesta/3688-01-2019-narizeni-c-1-2019-kterym-se-vymezuji-mistni-komunikace-ve-mestenebo-jejich-urcene-useky-ktere-lze-uzit-k-stani-silnicniho-motoroveho-vozidla-pouze-zasjednanou-cenu/file
https://mmdecin.cz/cs/pravidla-vyhlasky-narizeni-dokumenty/platne-vyhlasky-a-narizenimesta/2648-03-2016-obecne-zavazna-vyhlaska-statutarniho-mesta-decin-o-mistnimpoplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/file

S pozdravem
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