
1/ Žádost o poskytnutí informace z 10.1.2018 – poskytnutí informací o počtu obyvatel ve 

městě Velké Meziříčí a jeho místních částech k 31.12.2017 ? 

Odpověď:  11.1.2018 

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 

   

Velké Meziříčí /město/ ……9940                              

Dolní Radslavice .…………    94                                           

Hrbov ……………………..   157                                                            

Kúsky …………………….     79                                                             

Lhotky ……………………   258                                                          

Mostiště ………………….   .581                                                       

Olší nad Oslavou …………   278                                          

Svařenov ………………….  120                                                      

C e l k e m     11507                                           

 

Počet narozených  115    

Počet zemřelých      89 

Počet cizinců cca   102            

 

Ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace z 11.1.2018 – poskytnutí plánu investičních akcí města 

VM pro rok 2018? 

Odpověď: 15.1.2018 

Plán investičních akcí bude upřesňován v rámci projednávání rozdělení přebytku hospodaření 

za předchozí kalendářní rok v průběhu 1. čtvrtletí 2018. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 22.1.2018 –  poskytnutí informací o počtu přestupků 

spáchaných cizinci podle § 125c zák. č. 361/2000 Sb. V roce 2017 ? 

Odpověď: 24.1.2018 – viz příloha 

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

4/ Žádost o poskytnutí informace z 29.1.2018 – poskytnutí přípisů z a do Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže za leden 2018? 

Odpověď:  5.2.2018 – poskytnutí informací rozhodnutím dle § 15 InfZ odmítnuto 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha3_2018.pdf


 

 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí paní Mgr. M. Salašové v roce 2017  ? 

Odpověď: 9.2.2018 

Na základě Dohody o zajištění správy víceúčelového hřiště v rámci provozu pro veřejnost 

bylo uhrazeno 9000,- Kč.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

6/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí panu Ing. P. Veličkovi v roce 2017  ? 

Odpověď: 9.2.2018 

V roce 2017 nebyly Ing. Veličkovi propláceny žádné faktury. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí firmě WAINES-POOL s.r.o. v období 

1.7.-31.12.2017? 

Odpověď: 26.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí  panu P. Martakidisovi resp. firmě Grey 

Wolf Consulting v roce 2017? 

Odpověď: 9.2.2018 

V roce 2017 nebyly shora jmenovanému propláceny žádné faktury. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 



9/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí panu J. Michlíčkovi  v období 1.7.-

31.12.2017? 

Odpověď: 26.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí panu T. Hrabálkovi resp. společnosti 

Bello Podlahy s.r.o. v roce 2017  ? 

Odpověď: 26.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

11/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí paní Ing. Bl. Přibylové  v období 1.7.-

31.12.2017? 

Odpověď: 9.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018  - poskytnutí přehledu peněžitých plnění 

vyplacených městem Velké Meziříčí ve prospěch starosty, místostarosty a tajemníka 

MěÚ v roce 2017? 

Odpověď: 16.2.2018 

Informace byly žadateli zčásti (s výjimkou informací týkajících se tajemníka MěÚ) poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 



13/ Žádost o poskytnutí informace z 1.2.2018  - poskytnutí informací o způsobu 

implementace GDPR v podmínkách města ? 

Odpověď: 12.2.2018 – viz příloha 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

14/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.2.2018  - poskytnutí kopií zápisů včetně příloh 

kontrolního a finančního výboru za rok 2017 a až do 7.2.2018? 

Odpověď: 21.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 13.2.2018  - poskytnutí informací o zapůjčení 

výpočetní techniky na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a Prezidentské volby 2018? 

Odpověď: 22.2.2018 

Vážený pane, na základě Vaší žádosti zasílám požadované údaje: 

Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v 

roce 2017 a Prezidentské volby 2018: Knesl - kopírovací stroje 

Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých: 

ICT technika pronájem, vč dovozu a odvozu 12x okrsková volební místnost, 5x sumarizační středisko  

Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren: 

17 ks ICT technika, tiskárny 

Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017: 25. 838,-- Kč 

Cena za prezidentské volby 2018 (I. a II. kolo): 33. 438,-- Kč 

 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 
 
 

16/ Žádost o poskytnutí informace z 22.2.2018 –  poskytnutí kopie bankovního výpisu 

města za rok 2017? 

Odpověď: 28.2.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

17/ Žádost o poskytnutí informace z 18.3.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí fi Content s.r.o.   v období 1.7.-

31.12.2017? 

Odpověď: 20.3.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha13_2018.pdf


18/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.5.2018  - poskytnutí přehledu peněžitých plnění a 

odměn schválených radou města ve prospěch jednatele Jupiter clubu VM Mgr. Milana 

Dufka v roce 2016, 2017 a 2018 ? 

Odpověď: 11.5.2018 

Informace byly žadateli zčásti (s výjimkou peněžitých plnění poskytovaných přímo společností 

Jupiter club VM) poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

19/ Žádost o poskytnutí informace z 21.5.2018 – poskytnutí kopií veškeré spisové 

dokumentace v souvislosti s opravou mostu na Třebíčské ulici ve VM? 

Odpověď:  4.6.2018  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. Rozvoje 

 

20/ Žádost o poskytnutí informace z 30.5.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí firmě XART s.r.o. nebo ing. Aleši 

Janouškovi v období 1.1. - 30.5.2018? 

Odpověď: 14.6.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

21/ Žádost o poskytnutí informace z 1.6.2018  - poskytnutí podkladových materiálů a 

zápisů z jednání rady města VM a valné hromady Jupiter clubu VM konaných dne 

30.5.2018? 

Odpověď: 15.6.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 



22/ Žádost o poskytnutí informace z 1.6.2018  - poskytnutí informací k účtu města VM č. 

177802xx/0100 ? 

Odpověď: 11.6.2018  

Město Velké Meziříčí je zřizovatelem shora uvedeného bankovního účtu. Jedná se o běžný účet, 

zřízený na podzim r. 2017 v souvislosti se zahájením výkonu přestupkové agendy spojené 

s úsekovým měřením rychlosti na dálnici D1 v úseku VM – Lhotka. Jelikož účet je využíván 

pro platby, které jsou přímo spojeny s výkonem veřejné moci vůči fyzickým osobám (příjem 

uložených pokut), nemá z důvodu ochrany osobních údajů povahu transparentního účtu.  

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace z 4.6.2018 –  poskytnutí kopií žadatelem 

specifikované číselné řady účetních dokladů? 

Odpověď: 5.6.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

 

24/ Žádost o poskytnutí informace z 4.6.2018  - poskytnutí informací o nákladech na 

pořízení papíru, tonerů, tiskáren, kopírek a jejich servis a údržbu  v letech 2015, 2016 a 

2017 ? 

Odpověď: 15.6.2018 – viz příloha 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

 

25/ Žádost o poskytnutí informace z 18.6.2018  - poskytnutí informací ve formě kopií 

veškerých písemností týkajících se projektu SAFETY FIRST ? 

Odpověď: 2.7.2018  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

26/ Žádost o poskytnutí informace z 22.6.2018  - poskytnutí podkladových materiálů pro 

jednání zastupitelstva města dne 19.6.2018 ? 

Odpověď: 2.7.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha24_2018.pdf


 

27/ Žádost o poskytnutí informace z 29.6.2018  - poskytnutí hodnocení ředitele Jupiter 

clubu VM od počátku r. 2018? 

Odpověď: 11.7.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

28/ Žádost o poskytnutí informace z 9.7.2018  - poskytnutí informací 

k vysokorychlostnímu vážení v roce 2017 a 2018 ? 

Odpověď: 26.7.2018 – viz příloha  

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

 

29/ Žádost o poskytnutí informace z 23.7.2018 –  poskytnutí podkladových materiálů pro 

jednání RM z února 2015 ve věci úpravy restaurace v Jupiter clubu VM? 

Odpověď: 6.8.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 1.8.2018  - poskytnutí informací o seznamu 

subjektů kandidujících do říjnových voleb do zastupitelstva města VM ? 

Odpověď: 1.8.2018  

Pro volby do zastupitelstva města Velké Meziříčí podaly kandidátní listiny tyto 

subjekty:  

Politické hnutí ANO 2011 

Politická strana Česká strana sociálně demokratická 

Politická strana Komunistická strana Čech a Moravy 

Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (politická stran: Křesťanská a demokratická 

unie – Československá strana lidová) Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová a nezávislí kandidáti 

Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (politická strana: SNK Evropští demokraté) 

MEZIŘÍČSKÉ FÓRUM 

Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů (politické hnutí: NEZÁVISLÍ) Společně 

VM – Za Náměstí VM a Volba pro město Velké Meziříčí 

Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (politická strana: Občanská demokratická 

strana) To pravé Meziříčí 

 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha28_2018.pdf


 

31/ Žádost o poskytnutí informace z 6.8.2018  - poskytnutí informací o seznamu 

subjektů kandidujících do říjnových voleb do zastupitelstev obcí Měřín, Křižanov, 

Netín, Tasov, Bory, Dolní Heřmanice, Martinice a Stránecká Zhoř ? 

Odpověď: 6.8.2018  

Vážení, 

zasílám požadované. Upozorňuji, že ze seznamu byly vyňaty osobní údaje kandidující 

subjekty nezávislý kandidát (UOOU - Stanovisko č. 6/2006.)  

 

Bory: politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

           politická strana Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 

           sdružení nezávislých kandidátů BORY 2018 

           nezávislý kandidát 

 

Dolní Heřmanice: sdružení nezávislých kandidátů JISTOTA A POCTIVOST 

                               sdružení nezávislých kandidátů HASIČI 

                               sdružení nezávislých kandidátů Občané pro občany 

 

Křižanov: sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (politická strana Česká strana 

sociálně demokratická)  Sdružení České strany sociálně demokratické a nezávislých 

kandidátů 

                sdružení politické strany a nezávislých kandidátů (politická strana Občanská 

demokratická strana) Hlas Křižanova 

                politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová 

                 sdružení nezávislých kandidátů PRO KŘIŽANOV 

                 sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Křižanov 

 

Martinice: sdružení nezávislých kandidátů POCTIVOST A SLUŠNOST 

                   sdružení nezávislých kandidátů OTEVŘENÉ MARTINICE 

 

Měřín: politická strana Česká strana sociálně demokratická 

            politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

            politická strana Občanská demokratická strana 

            sdružení nezávislých kandidátů RYBÁŘI Měřín z. s. 

            sdružení nezávislých kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů Měřín a Pustina 

            sdružení nezávislých kandidátů SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO 

MĚSTYS MĚŘÍN 

 

Netín: politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

            sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí kandidáti Netín 

            sdružení nezávislých kandidátů Sdružení nezávislých kandidátů NETÍN 

 

Stránecká Zhoř: politická strana Křesťanská a demokratická unie – Československá 

strana lidová 

                              sdružení nezávislých kandidátů SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 

KANDIDÁTŮ 

                              sdružení nezávislých kandidátů NEZÁVISLÍ 



                              sdružení nezávislých kandidátů Frankův Zhořec 

                              sdružení nezávislých kandidátů SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

KOCHÁNOV 

                              sdružení nezávislých kandidátů ZA ZÁJMY A BEZPEČNOST 

KOCHÁNOVA k. ú. 756083 z. s. 

 

Tasov:  sdružení nezávislých kandidátů PRO TASOV 

 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 16.8.2018  - poskytnutí informací o konkrétní výši  

odměn schválených radou města ve prospěch jednatele Jupiter clubu VM Mgr. Milana 

Dufka v roce 2018 ? 

Odpověď: 23.8.2018 

Informace nemá povinný subjekt k dispozici, žádost byla odložena a žadatel byl odkázán přímo na 

společnost Jupiter club VM. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

33/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí panu J. Michlíčkovi  v období 1.1.2018? 

Odpověď: 24.8.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

34/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí panu Ing. P. Veličkovi od 1.1.2018  ? 

Odpověď: 24.8.2018 

V roce 2018 nebyly Ing. Veličkovi propláceny žádné faktury. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí paní Mgr. M. Salašové od 1.1.2018  ? 

Odpověď: 24.8.2018 

V roce 2018 nebyly Mgr. Salašové (Dvorské) propláceny žádné faktury 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 



 

36/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí  panu P. Martakidisovi resp. firmě Grey 

Wolf Consulting od 1.1.2018 ? 

Odpověď: 24.8.2018 

V roce 2018 nebyly shora jmenovanému propláceny žádné faktury. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2018 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které proplatilo Město Velké Meziříčí paní Ing. Bl. Přibylové  od 1.1.2018? 

Odpověď: 24.8.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 29.8.2018  - poskytnutí kopie Pracovního řádu 

zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 6.9.2018 – viz příloha 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace z 3.9.2018  - poskytnutí kopií zápisů včetně příloh 

kontrolního a finančního výboru za rok 2018 a zápis Valné hromady Technických služeb 

VM v roce 2018 ? 

Odpověď: 17.9.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 
 

40/ Žádost o poskytnutí informace z 25.9.2018 –  poskytnutí informací k přestupkům na 

úseku ochrany lesa v období let 2015-2018? 

Odpověď: 3.10.2018 – viz příloha 

Ing. Jaroslav Tunkr, úředník odboru životního prostředí 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha38_2018.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha40_2018.pdf


41/ Žádost o poskytnutí informace z 29. a 31.5.2018  - poskytnutí informací ze spisu 

vedeného odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 10.7.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty na základě rozhodnutí 

KÚ Kraje Vysočina. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace z 12.7.2018  - poskytnutí informací ze spisu vedeného 

odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 7.8.2018 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu a formátu poskytnuty na základě žadatelem 

podané stížnosti. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace z 10.9.2018  - poskytnutí kopie celého spisu vedeného 

odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 10.9.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 10.10.2018  - poskytnutí kopie celého spisu 

vedeného odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 11.10.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 12.10.2018  - poskytnutí kopie celého spisu 

vedeného odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 18.10.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 



 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 30.10.2018  - poskytnutí kopie celého spisu 

vedeného odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 31.10.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 20.11.2018  - poskytnutí informací ve věci 

kastračního programu koček v městě VM ? 

Odpověď: 3.12.2018 – viz příloha 

Mgr. Jan Palas, úředník odboru životního prostředí 

 

 

48/ Žádost o poskytnutí informace z 22.11.2018  - poskytnutí informací o množství 

správních řízení vedených odborem dopravy a SH ve věci přestupků žadatele ? 

Odpověď: 29.11.2018 

Vůči žadateli (s.r.o.) je vedeno 15 správních řízení. S ohledem na stupeň projednání jednotlivých 

přestupků tyto nelze spojit k projednání do společného řízení. 

 

Veronika Frejlichová, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 3.12.2018  - poskytnutí kopie celého spisu vedeného 

odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 12.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 3.12.2018  - poskytnutí kopie celého spisu vedeného 

odborem dopravy a SH ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 12.2018 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2018/Priloha47_2018.pdf


51/ Žádost o poskytnutí informace z 11.12.2018  - poskytnutí informací o platu a 

kvalifikaci úředníka odboru dopravy a SH ? 

Odpověď: 21.12.2018 

Poskytnutí informací částečně odmítnuto rozhodnutím dle ust. § 15 InfZ (informace o platu, osobní 

údaje), částečně poskytnuto (kvalifikace, školení) úředníka. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

52/ Žádost o poskytnutí informace z 21.12.2018  - poskytnutí informací o množství 

správních řízení vedených odborem dopravy a SH ve věci přestupků žadatele ? 

Odpověď: 3.1.2019 

Žadatel odkázán na poskytnuté informace dle předchozí žádosti. 

 

Gabriela Nováčková, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


