
1/ Žádost o poskytnutí informace z 15.1.2020 – poskytnutí informací k finančním 

investicím města v letech 2017-2019 ? 

Odpověď:  28.1.2020 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace ze  17.1.2020 – poskytnutí informací – přehled 

mysliveckých sdružení v ORP Velké Meziříčí? 

Odpověď:  17.1.2020 – viz příloha 

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 20.1.2020 – poskytnutí informací o nákladech 

spojených s účastí na veletrhu Regiontour a Go v Brně ? 

Odpověď:  29.1.2020 

Celkové náklady na akci: 23 965,- Kč, z toho: 

- Pronájem stánku: 10 503,- Kč 

- Grafické práce (foto města na stánek): 1180,- Kč 

- Cestovní náhrady 2 zaměstnanci (ubytování 3 noci, stravné): 10 284,- Kč 

- Doprava a parkovné: 1 878,- Kč 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

4/ Žádost o poskytnutí informace z 20.1.2020 – poskytnutí kopie celého správního spisu 

vedeného ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 27.1.2020 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.2.2020 – poskytnutí kopií dokumentů ve věci 

dohody o narovnání – projednáno RM dne 29.1.2020 ? 

Odpověď: 14.2.2020 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_1_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_2_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_5_2020.pdf


6/ Žádost o poskytnutí informace z  3.2.2020 – poskytnutí informací k délce trvání 

pracovního poměru a kvalifikace konkrétní úřednice odboru dopravy a SH? 

Odpověď:  12.2.2020  

Žadateli byly jím požadované informace poskytnuty – z důvodu ochrany osobních údajů nelze 

na tomto místě zveřejnit. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 6.2.2020 –  poskytnutí informací o investičních 

plánech města pro rok 2020 ? 

Odpověď: 21.2.2020 – viz příloha 

Mgr. Ivana Pacalová, právnička odboru výstavby a reg. rozvoje 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 15.1.2020 – poskytnutí kopie části správního spisu 

vedeného ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 24.2.2020 

Vyžádaná kopie části spisu žadateli poskytnuta. 

Bc. Adriana Vašulínová, odbor dopravy a SH 

 

9/ Žádost o poskytnutí informace z 3.2.2020 – poskytnutí kopie celého správního spisu 

vedeného ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 14.2.2020 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 3.2.2020 – poskytnutí informací k úsekovému měření 

na D 1 ? 

Odpověď: 14.2.2020 – viz příloha 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_7_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_10_2020.pdf


11/ Žádost o poskytnutí informace z 19.2.2020 – poskytnutí informací ke zveřejňování 

denních menu na webu města ? 

Odpověď:  4.3.2020  

Zveřejňování denních menu není ze strany města Velké Meziříčí zpoplatňováno, jedná se o službu 

občanům ve formě poskytování pro běžný život užitečných informací, nabídka se odvíjí od zájmu 

stravovacích zařízení o zveřejnění menu a teritoriálně není nijak vymezena.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 21.2.2020 – poskytnutí informací k využívání 

mediace v praxi OSPOD ? 

Odpověď: 26.2.2020 – viz příloha 

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

13/ Žádost o poskytnutí informace z 13.3.2020 – poskytnutí informací o počtech 

zaměstnanců městského úřadu a příspěvkových organizací města v karanténě 

v souvislosti s výskytem viru COVID-19 ? 

Odpověď:  18.3.2020  

Městský úřad Velké Meziříčí – žádný zaměstnanec v karanténě 

Příspěvkové organizace města:  

Základní škola Školní, VM – 1 zaměstnanec od 15.3.2020 

Základní škola Sokolovská, VM – 2 zaměstnanci od 16.3.2020 

Základní škola Oslavická, VM – 1 zaměstnanec od 16.3.2020 

Mateřská škola VM – 2 zaměstnanci od 16.3.2020 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

14/ Žádost o poskytnutí informace z 18.3.2020 – poskytnutí informací o služebních cestách 

starosty a místostarosty města ? 

Odpověď:  1.4.2020  

Poskytnutí informací bylo odmítnuto rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 15/1 a 

ustanovení § 2/4  InfZ 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_12_2020.pdf


15/ Žádost o poskytnutí informace z 18.3.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůze rady města konané v měsíci březnu 2020  ? 

Odpověď:  2.4.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

16 - 37/ Žádosti o poskytnutí informace podané ve dnech 19.-26.3.2020 – poskytnutí 

informací z různých oblastí samostatné působnosti města ? 

Odpověď:  6.4.2020  

Poskytnutí všech informací bylo odmítnuto rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 15 InfZ 

z důvodu zneužití práva na informace. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 23.3.2020 –  poskytnutí informací k novému 

územnímu plánu města ? 

Odpověď: 6.4.2020  

V řízení o územním plánu stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny všechny procesní úkony. 

Návrh na vydání územního plánu bude předložen na nejbližší zasedání zastupitelstva za 

předpokladu, že toto se neuskuteční dříve než na konci května 2020. 

Mgr. Ivana Pacalová, právnička odboru výstavby a reg. rozvoje 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace z 26.3.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 18.3.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  8.4.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

 



40/ Žádost o poskytnutí informace z 30.3.2020 – poskytnutí informací o počtech přestupků 

na úseku odboru dopravy řešených za poslední dva kalendářní roky a informace o platech 

pracovníků odboru dopravy  ? 

Odpověď:  8.4.2020 

Za rok 2018 a 2019 bylo odborem dopravy a SH řešeno celkem 86 191 přestupků, z toho bylo 

56 řešeno blokově a 5025 příkazem. 

Poskytnutí informací o platech bylo odmítnuto rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 

15/1 a ustanovení § 8a  InfZ 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

41/ Žádost o poskytnutí informace z 1.4.2020 – poskytnutí informací o počtech 

zaměstnanců úřadu a objemu vyplacených mezd za měsíce leden – březen 2020  ? 

Odpověď:  15.4.2020 – viz příloha  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace z 6.4.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 1.4.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  20.4.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města včetně „materiálů na stůl“ a valné hromady společností 

města konané dne 15.4.2020 ? 

Odpověď:  14.4.2020  

Poskytnutí informací bylo odmítnuto rozhodnutím vydaným podle ustanovení § 15 InfZ 

z důvodu neexistence informací ke dni podání žádosti. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_41_2020.pdf


44/ Žádost o poskytnutí informace z 16.4.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 15.4.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  29.4.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 19.4.2020 – poskytnutí informací k provozu MHD 

Velké Meziříčí v letech 2010 - 2019 ? 

Odpověď: 4.5.2020 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 20.4.2020 – poskytnutí informací k projektu 

„Plánované aktivity v oblasti KPSS v roce 2019“ ? 

Odpověď: 29.4.2020 – viz příloha a dále uvedený text: 

Cena za analýzu a empirické šetření byla stanovena ve výši Kč 94 800, bez DPH. Zakázka byla 

soutěžena z několika uchazečů.  

Výstupy byly prezentovány na veřejném setkání účastníků KPSS, kam mají přístup všichni 

aktéři v sociální oblasti.  

Projekt KPSS je uplatňován ve Velkém Meziříčí od roku 2012 a podílí se na něm tzv. triáda, 

tedy zástupci zřizovatelů sociálních služeb (mj. participující obce), poskytovatelé sociálních 

služeb,  uživatelé sociálních služeb, včetně veřejnosti. Triáda se setkává 2 x ročně a řeší 

přípravu strategických dokumentů, jednotlivých priorit, opatření v sociální oblasti, 

vyhodnocení činnosti atd. Současně v rámci KPSS pracují skupiny pro  seniory, OZP, rodiny s 

dětmi a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby v krizi.  

 

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 20.4.2020 – poskytnutí informací k pracovní době 

konkrétní úřednice na úseku dopravních přestupků a pracovní době Městského úřadu 

Velk Meziříčí v době nouzového stavu ? 

Odpověď: 21.4.2020 – viz příloha 

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_45_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_46_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_47_2020.pdf


48/  Žádost o poskytnutí informace z 30.3.2020 – poskytnutí kopie celého správního spisu 

vedeného ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 1.4.2020 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Bc. Jitka Hamáčková, odbor dopravy a SH 

 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 25.3.2020 – poskytnutí kopie celého správního spisu 

vedeného ve věci přestupku žadatele ? 

Odpověď: 1.4.2020 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Bc. Jitka Hamáčková, odbor dopravy a SH 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 24.4.2020 – informace k odpovědnosti úředníků za 

průtahy v řízení a nedodržování lhůt? 

Odpověď: 27.4.2020 

     Pokud by k takovému případu došlo, je postupováno dle platných právních předpisů, tj. 

zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a 

zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

51/ Žádost o poskytnutí informace z 29.4.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 29.4.2020 včetně zápisu? 

Odpověď:  13.5.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

52/ Žádost o poskytnutí informace z 29.4.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.4.2020 včetně zápisu? 

Odpověď:  13.5.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 



53/ Žádost o poskytnutí informace z 3.5.2020 – informace ve formě podkladů týkajících 

se rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí? 

Odpověď: 22.5.2020 

V současné době je vypracována studie rekonstrukce zimního stadionu, která je zveřejněná 

zde:   https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/12230-rekonstrukce-

zimniho-stadionu 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 5.5.2020 – poskytnutí informací k umístění zařízení 

pro měření rychlosti a k úsekovému měření rychlosti v k.ú. Velké Meziříčí? 

Odpověď: 15.5.2020 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

55/ Žádost o poskytnutí informace z 13.5.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 13.5.2020 včetně zápisu? 

Odpověď:  27.5.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

56/ Žádost o poskytnutí informace z 13.5.2020 – poskytnutí informací k autoškolám 

v působnosti ORP Velké Meziříčí? 

Odpověď: 26.5.2020 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

57/ Žádost o poskytnutí informace z 14.5.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůze rady města konané v květnu 2020? 

Odpověď:  27.5.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů ze schůzí RM ze dne 6.5.2020 a 13.5.2020 byly 

žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/12230-rekonstrukce-zimniho-stadionu
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/12230-rekonstrukce-zimniho-stadionu
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_54_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_56_2020.pdf


58/ Žádost o poskytnutí informace z 28.5.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 27.5.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  11.6.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

59/ Žádost o poskytnutí informace z 5.6.2020 – poskytnutí veškerých průzkumů a analýz 

zadaných městem VM a jeho organizacemi v období od 1.1.2018  ? 

Odpověď:  3.7.2020 po upřesnění žádosti  

Město Velké Meziříčí (nebo jeho organizace) samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu 

od 1.1 2018 následující průzkumy veřejného mínění: 

 Společnost AUGUR Consulting: „Analýza potřeb obcí neparticipujících na 

procesu KPSS  v rámci ORP Velké Meziříčí a zjištění důvodů neparticipace na 

procesu KPSS“ – tato Vám byla poskytnuta již na základě předchozí žádosti podle 

InfZ.  

 Ekologická stopa města – informace na https://www.velkemezirici.cz/o-

meste/zdrave-mesto-a-ma21/ekologicka-stopa . 

 Spokojenost občanů ve vztahu k jednotlivým tematickým oblastem (ECI A1, ECI 

A3) - v současné době byl ukončen sběr dat a probíhá vyhodnocení, které bude zřejmě 

hotové na začátku září. Více na https://www.velkemezirici.cz/mestsky-

urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici . 

 Průzkum spokojenosti klientů - informace na 

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/oddeleni-kancelare-

tajemnika/5190-vyzkum-spokojenosti-klientu  
 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

60/ Žádost o poskytnutí informace z 11.6.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůze rady města konané od 1.6.2020  ? 

Odpověď:  9.7.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/ekologicka-stopa
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/ekologicka-stopa
https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici
https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici
https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/oddeleni-kancelare-tajemnika/5190-vyzkum-spokojenosti-klientu
https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/oddeleni-kancelare-tajemnika/5190-vyzkum-spokojenosti-klientu


61/ Žádost o poskytnutí informace z 15.6.2020 – poskytnutí kopií korespondence se SVaK 

Žďársko a s VAS a.s. Žďár n. S. za období od 1.4.2020  ? 

Odpověď:  3.7.2020  

1/  korespondence se SVK Žďársko se v předmětném období vztahovala pouze ke konání 

valné hromady SVK v červnu 2020 a v této věci zaslané dokumenty jsou všechny zveřejněny 

na webových stránkách SVK pod tímto odkazem:   http://www.svkzdarsko.cz/dokumenty 

2/ se společností VAS a.s. v předmětném období žádná korespondence neproběhla 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

62/ Žádost o poskytnutí informace z 19.6.2020 – poskytnutí kopií faktur – Michal Číhal 

za období od 1.1.2020 do 31.5.2020  ? 

Odpověď:  22.6.2020  

V předmětném období město VM neeviduje v účetnictví žádné faktury vystavené Michalem 

Číhalem. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

63/ Žádost o poskytnutí informace z 19.6.2020 – poskytnutí kopie bankovního výpisu 

města VM za rok 2019  ? 

Odpověď:  22.6.2020  

Kopie bankovního výpisu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

64/ Žádost o poskytnutí informace z 21.6.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůze rady města konané dne 24.6.2020  ? 

Odpověď:  9.7.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

65/ Žádost o poskytnutí informace z 25.6.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi zastupitelstva města konaného dne 23.6.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  9.7.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty, ohledně nového územního plánu města byl žadatel odkázán na webové 

stránky města.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

http://www.svkzdarsko.cz/dokumenty


66/ Žádost o poskytnutí informace z 25.6.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10. a 24.6.2020 včetně zápisu  ? 

Odpověď:  9.7.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

67/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.7.2020 – informace k nepovoleným stavbám v k.ú. 

Moravec ? 

Odpověď: 30.7.2020 

ad a) Ve Vámi zmiňované věci probíhá přestupkové řízení, čj. VÝST/60464/2020-

mu/15016/2020. 

ad b) V dané věci ještě nebylo vydáno rozhodnutí, zároveň upozorňuji, že vzhledem 

k zákonem stanovené ochraně osobních údajů Vám následně vydané rozhodnutí nebude moci 

být vydáno bez souhlasu obviněného, 

ad c) Je nařízena kontrolní prohlídka. 

ad d) Rozhodnutí je přílohou tohoto e-mailu. V rozhodnutí byly vymazány osobní údaje 

stavebníka a ostatních účastníků řízení. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

68/  Žádost o poskytnutí informace z 9.7.2020 – poskytnutí informací k dopravním 

nehodám ? 

Odpověď: 10.7.2020 – viz příloha 

Ing. Zlata Novotná, odbor dopravy a SH 

 

69/ Žádost o poskytnutí informace z 13.7.2020 – poskytnutí informací ohledně případného 

pronájmu pozemku p.č. 3920/1 v obci VM  ? 

Odpověď:  14.7.2020  

Předmětný pozemek měst nepronajímá žádné fyzické ani právnické osobě. 

 

Mgr. Renata Havránková, vedoucí odd. majetkoprávního 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_68_2020.pdf


70/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.8.2020 – poskytnutí kopií faktur, smluv a dohod  

– Petros Martakidis, příp. Grey Wolf Consulting s.r.o. za období od 1.9.2018  ? 

Odpověď:  14.8.2020  

V předmětném období město VM neeviduje v účetnictví žádné faktury vystavené 

předmětným subjektem, nebyly s ním uzavřeny žádné smlouvy či dohody. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

71/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.8.2020 – poskytnutí informací týkajících se sběru 

tříděného obalového odpadu ve Velkém Meziříčí  ? 

Odpověď:  17.8.2020 – viz příloha  

Bc. Zdislava Fialková, odbor životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

72/ Žádost o poskytnutí informace z 16.8.2020 – kopie objednávky č. SPR/314/2020 včetně 

přílohy ? 

Odpověď: 28.8.2020 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

73/ Žádost o poskytnutí informace z 20.8.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 12.8.2020 ? 

Odpověď:  4.9.2020  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

74/ Žádost o poskytnutí informace z 20.8.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 26.8.2020 ? 

Odpověď:  24.8.2020  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ pro neexistenci informací 

v době podání žádosti. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_71_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_72_2020.pdf


75/ Žádost o poskytnutí informace z 20.7.2020 – poskytnutí přehledu rozhodnutí 

vydaných stavebním úřadem Velké Meziříčí za období 1.4. – 30.6.2020? 

Odpověď: 26.8.2020 - po provedení úhrady nákladů za vyhledání informací – viz příloha 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

76/ Žádost o poskytnutí informace z 8.9.2020 – seznam e-mailových adres, na které bylo 

zasláno prohlášení starosty po neuskutečněném jednání zastupitelstva 7.9.2020 ? 

Odpověď: 16.9.2020                                               Zveřejněno: 7.10.2020 

Seznam e-mailových adres, na které bylo odesláno prohlášení starosty města Velké Meziříčí 

po ukončení zasedání zastupitelstva města dne 7.9.2020: 

'redakce@novinyvm.cz'; 'ivahorka@seznam.cz'; 'chroma@horackenoviny.com'; 

'chnoupek@horackenoviny.com'; 'jihlava@ctk.cz'; 'Jana.Nedelkova@mfdnes.cz'; 

'helena.zelena@denik.cz' 
 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

77/ Žádost o poskytnutí informace z 11.9.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.9.2020 ? 

Odpověď:  18.9.2020                                                  Zveřejněno: 7.10.2020 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ pro neexistenci informací. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

78/ Žádost o poskytnutí informace z 16.9.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro pracovní seminář členů zastupitelstva města VM k úložišti jaderného 

odpadu konaného dne 10.9.2020 ? 

Odpověď:  29.9.2020 – viz přílohy č. 1 a příloha č. 2                  Zveřejněno: 7.10.2020 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

79/ Žádost o poskytnutí informace z 16.9.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.9.2020 ? 

Odpověď:  18.9.2020                                                    Zveřejněno: 7.10.2020 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle § 15 InfZ pro neexistenci informací 

v době podání žádosti. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_75_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_78_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_78_2_2020.pdf


80/ Žádost o poskytnutí informace ze  4.9.2020 – poskytnutí informací k věci 

vysokorychlostního vážení na silnici II/602 ? 

Odpověď:  15.9.2020 – viz příloha                                Zveřejněno: 7.10.2020 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

81/ Žádost o poskytnutí informace ze  17.9.2020 – poskytnutí informací k přestupkové 

agendě na odboru dopravy a SH ? 

Odpověď:  30.9.2020 – viz příloha                                       Zveřejněno: 7.10.2020 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

82/ Žádost o poskytnutí informace z  24.9.2020 – poskytnutí kopie Passportu stavu a 

údržby komunikací ve městě VM, seznam ulic s nejhorším stavem vozovky ? 

Odpověď:  6.10.2020                                                              Zveřejněno: 7.10.2020 

Ve věci požadovaného "Pasportu stavu a údržby komunikací" se jedná o záměr, který je dle 

níže uvedené objednávky Oddělení investorské činnosti Městského úřadu Velké Meziříčí  

teprve  ve fázi zpracování zhotovitelem, nemáme ho k dispozici, proto Vám jej nemůžeme 

poskytnout. Ze stejného důvodu nemůžeme poskytnout seznam ulic s nejhorším stavem 

vozovky ve městě. 

Akce: Posouzení stavu účelových komunikací ve Velkém Meziříčí 

Cena s DPH:  66 050 Kč 

Termín odevzdání 25.10.2020 

Předmět: zdokumentování stávajícího stavu vybraných úseků účelových komunikací, 

zahrnující vizuální prohlídku, pasportizaci, posouzení stavu každé dílčí komunikace s 

předběžným návrhem opatření/opravy, který bude sloužit jako podklad pro stanovení priorit 

navržených opatření (rok, typ opravy a odhad nákladů na m2) a následně jako podklad pro 

následnou podrobnou diagnostiku a zpracování opravy. 

Obsah dokumentace: grafický záznam porušení, tabulka klasifikace stavu úseků, tabulka plánu 

oprav úseků, mapu stavu úseků, mapu typů povrchu úseků, mapa plánu oprav, fotodokumentaci 

 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

 

83/ Žádost o poskytnutí informace z  16.9.2020 – poskytnutí informací k přestupkové 

agendě na odboru dopravy a SH ? 

Odpověď:  1.10.2020 – viz příloha                                       Zveřejněno: 7.10.2020 

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

84/ Žádost o poskytnutí informace ze  17.9.2020 – poskytnutí informací k přestupkové 

agendě na odboru dopravy a SH ? 

Odpověď:  1.10.2020 – viz příloha                                       Zveřejněno: 7.10.2020 

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_80_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_81_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_83_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_84_2020.pdf


85/ Žádost o poskytnutí informace z 6.10.2020 – informace k výskytu COVID-19 na území 

ORP Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 19.10.2020 – viz příloha +  text níže               Zveřejněno: 2.11.2020 

1/ Pracovníkem pověřeným přístupem do informačního systému ÚZIS je vedoucí správního 

odboru Ing. Josef Švec 

2/ Kopie dat o výskytu COVID-19 na území ORP Velké Meziříčí za posledních 30 dní – viz 

příloha  

 3/ Datum předložení dat starostovi – starosta města se s údaji seznamuje průběžně 

Dále sděluji, že v současné době již lze veškeré informace o epidemiologické situaci na úrovní 

jednotlivých obcí nalézt ve webové aplikaci vytvořené a provozované Ministerstvem 

zdravotnictví a ÚZIS formou otevřených dat- odkazy níže: 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8386 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

86/ Žádost o poskytnutí informace z 9.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.10.2020 ? 

Odpověď:  22.10.2020                                                  Zveřejněno: 2.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

87/ Žádost o poskytnutí informace z 29.9.2020 – poskytnutí kopie závazného stanoviska 

orgánu ÚP vydaného pro záměr společnosti LIDL v bývalém areálu Svit ? 

Odpověď:  1.10.2020                                                   Zveřejněno: 2.11.2020 

Kopie materiálu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

 

 

88/ Žádost o poskytnutí informace z 16.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.10.2020 ? 

Odpověď:  23.10.2020                                                  Zveřejněno: 2.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_85_2020.pdf
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8386


89/ Žádost o poskytnutí informace z 26.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 12.8.2020 ? 

Odpověď:  9.11.2020                                                    Zveřejněno: 10.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

90/ Žádost o poskytnutí informace z 26.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 26.8.2020 ? 

Odpověď:  9.11.2020                                                    Zveřejněno: 10.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

91/ Žádost o poskytnutí informace z 26.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.9.2020 ? 

Odpověď:  9.11.2020                                                    Zveřejněno: 10.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

92/ Žádost o poskytnutí informace z 26.10.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.9.2020 ? 

Odpověď:  9.11.2020                                                    Zveřejněno: 10.11.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

93/ Žádost o poskytnutí informace z 6.11.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 4.11.2020 ? 

Odpověď:  20.11.2020                                                    Zveřejněno: 04.12.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 



 

94/ Žádost o poskytnutí informace z 11.11.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 10.11.2020 ? 

Odpověď:  25.11.2020                                                    Zveřejněno: 04.12.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

95/ Žádost o poskytnutí informace z 13.11.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 4.11.2020 ? 

Odpověď:  27.11.2020                                                    Zveřejněno: 04.12.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

96/ Žádost o poskytnutí informace z 16.11.2020 – poskytnutí kopií žádostí o pronájem 

stánků na základě výzvy Advent 2020 ? 

Odpověď:  01.12.2020 – viz příloha                                    Zveřejněno:04.12.2020 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

97/ Žádost o poskytnutí informace z 16.11.2020 – poskytnutí kopií zápisů krizového štábu 

ORP VM od 1.10.2020 ? 

Odpověď:  01.12.2020 – viz příloha                                    Zveřejněno: 04.12.2020 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

98/ Žádost o poskytnutí informace z 20.11.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 18.11.2020 ? 

Odpověď:  04.12.2020                                                    Zveřejněno: 04.12.2020 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_96_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_97_2020.pdf


 

 

99/ Žádost o poskytnutí informace z 21.11.2020 – poskytnutí kopií žádostí o pronájem 

stánků na základě výzvy Advent 2020 ? 

Odpověď:  04.12.2020 – viz příloha u žádosti č. 96       Zveřejněno: 04.12.2020 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

100/ Žádost o poskytnutí informace z 26.11.2020 – poskytnutí informací o konání 

pracovních seminářů členů zastupitelstva do konce roku a kopie podkladových materiálů 

pro tato jednání  ? 

Odpověď:  11.12.2020                                                    Zveřejněno: 4.1.2021 

Proběhl seminář k novému systému parkování v centru města, a to dne 3.12.2020.  Podklady 

prezentované na tomto semináři jsou zároveň podkladovými materiály pro zasedání 

zastupitelstva města, které proběhne dne 15.12.2020, jedná se tedy o nové informace, vznikající 

při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 InfZ lze 

poskytnutí těchto informací omezit.  Předmětné podklady Vám proto budou poskytnuty až po 

jejich projednání na řádném zasedání zastupitelstva města. Žádný jiný pracovní seminář do 

konce r. 2020 již plánován není. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

101/ Žádost o poskytnutí informace z 30.11.2020 – poskytnutí informací k přestupkovému 

řízení ve věci černých staveb v k.ú. Moravec ? 

Odpověď:  14.12.2020 – viz příloha                                     Zveřejněno: 4.1.2021 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby  

 

 

102/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí informací o parkovištích a 

počtech parkovacích míst v k.ú. Velké Meziříčí ? 

Odpověď:  18.12.2020                                                            Zveřejněno: 4.1.2021 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

103/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí kopií zápisů z jednání 

redakční rady Velkomeziříčska v roce 2020 ? 

Odpověď: 11.12.2020                                                          Zveřejněno: 4.1.2021 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_101_2020.pdf


Zápisy z jednání redakční rady jsou zveřejňovány na webových stránkách 

Velkomeziříčska  pod tímto odkazem: https://www.velkomeziricsko.cz/zapisy-z-redakcni-

rady 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

104/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí informací o tom, s kterými 

podnikatelskými subjekty město jednalo ohledně nového parkovacího systému na 

Náměstí ? 

Odpověď:  10.12.2020                                                   Zveřejněno: 4.1.2021 

Při přípravě nového parkovacího systému  probíhala jednání se společnostmi WSA doprava a 

parkování s.r.o. a PROFI PARKING s.r.o. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

105/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí výsledků Dotazníku pro 

čtenáře Velkomeziříčska ? 

Odpověď:  18.12.2020                                                            Zveřejněno: 4.1.2021 

Výsledky ankety byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

106/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 2.12.2020 ? 

Odpověď:  18.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

107/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí kopií faktur proplacených 

k videu „Vánoční pozdrav z Velkého Meziříčí“ ? 

Odpověď:  11.12.2020                                                 Zveřejněno: 4.1.2021 

Město Velké Meziříčí nebylo objednatelem tohoto díla, nemá proto k dispozici žádné 

doklady. Objednatelem díla byl Jupiter club Velké Meziříčí s.r.o. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

https://www.velkomeziricsko.cz/zapisy-z-redakcni-rady
https://www.velkomeziricsko.cz/zapisy-z-redakcni-rady


108/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí informací k dluhu firmy 

Obecník s.r.o. k 30.11.2020 ? 

Odpověď:  17.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty s tím, že ve věci již byly vydány i exekuční 

příkazy a dluh je tak vymáhán. 

 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

 

109/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí kopií zápisů z jednání a 

porad s účastí starosty města v listopadu 2020 ? 

Odpověď:  21.12.2020                                                            Zveřejněno: 4.1.2021 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

110/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí informací k výběrovému 

řízení na pozici tiskového mluvčího ? 

Odpověď:  17.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

1. Kolik se přihlásilo uchazečů na pozici tiskové mluvčí/tiskového mluvčího.  

    Odpověď: Přihlásilo se 5 uchazečů. 

2. Jméno osoby, která tuto pozici obsadí. 

    Odpověď: Na pozici byla vybrána paní Bc. Lucie Málková. 

3. Kdy bylo rozhodnuto, kdo tuto pozici obsadí. 

    Odpověď: Rozhodnutí o obsazení této pozice na základě doporučení výběrové komise 

učinil dne 27.11.2020 tajemník úřadu.  

4. Kdy byla/bude podepsaná smlouva s dotyčnou osobou. 

    Odpověď: Pracovní smlouva byla podepsána dne 15.12.2020. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

111/ Žádost o poskytnutí informace z 4.12.2020 – poskytnutí informací k výběrovému 

řízení na pozici redaktor, grafik ? 

Odpověď:  17.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

1. Kolik se přihlásilo uchazečů na pozici redaktor, grafik.  

    Odpověď: Přihlásili se 4 uchazeči. 

2. Jméno osoby, která tuto pozici obsadí. 

    Odpověď: Na pozici byla vybrána paní Žaneta Mikišková (viz 

https://www.velkemezirici.cz/kontakty/17-odbor-skolstvi-a-kultury/297-mikiskova-zaneta ). 

3. Kdy bylo rozhodnuto, kdo tuto pozici obsadí. 

    Odpověď: Rozhodnutí o obsazení této pozice na základě doporučení výběrové komise 

učinil dne 27.11.2020 tajemník úřadu.  

4. Kdy byla podepsána smlouva s dotyčnou osobou. 

https://www.velkemezirici.cz/kontakty/17-odbor-skolstvi-a-kultury/297-mikiskova-zaneta


    Odpověď: Pracovní smlouva byla podepsána dne 1.12.2020. 

5. Kdy dotyčná osoba nastoupí/nastoupila. 

    Odpověď: Vybraná uchazečka nastoupila dne 1.12.2020. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

 

112/ Žádost o poskytnutí informace z 9.12.2020 – poskytnutí informací o aktivitách města 

při tvorbě nové koncepce parkování na Náměstí od 1.11.2020 ? 

Odpověď:  21.12.2020                                                 Zveřejněno: 4.1.2021 

1/ Zastupitelstvo města Velké Meziříčí na svém zasedání dne 10.11.2020 schválilo změnu 

organizace parkování vozidel v centru města a zadání vypracování projektové dokumentace 

k provedení nové organizace parkování s parkovacími automaty 

2/ Dne 1.12.2020 byla se společností PROFI PARKING s.r.o. Praha, IČ: 63997487 podepsána 

smlouva o dílo: „Projektová dokumentace pro umístění parkovacích automatů v centru města 

Velké Meziříčí“ – smlouva je zveřejněna v Registru smluv pod ID: 13768209 

3/ Dne 3.12.2020 proběhl k dané problematice pracovní seminář členů zastupitelstva 

4/ Zastupitelstvo města na zasedání dne 15.12.2020 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 

7/2020, kterou se s účinností od 1.1.2021 zrušuje OZV č. 7/2010, tedy výběr místního poplatku 

za vjezd do centra města 

V rámci přípravy nového systému parkování v centru města Velké Meziříčí probíhaly 

konzultace jednak se shora uvedenou společností PROFI PARKING s.r.o. , a pak také se 

společností WSA doprava a parkování s.r.o. Radonice. 

Z jednání a porad ohledně parkování se žádné zápisy nepořizovaly. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

113/ Žádost o poskytnutí informace z 9.12.2020 – poskytnutí informací k pronájmu 

pozemků určených k plnění funkce zahrady ? 

Odpověď:  15.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

Město Velké Meziříčí bylo a je v letech 2018, 2019 a 2020 pronajímatelem pozemků 

určených k plnění funkce zahrady. Nájemné činí 5 Kč m2 a rok. 

 

Mgr. Renata Havránková, odbor správy majetku a bytů 

 

 

114/ Žádost o poskytnutí informace z 10.12.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.12.2020 ? 

Odpověď:  21.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 



 

115/ Žádost o poskytnutí informace z 11.12.2020 – poskytnutí informací týkajících se 

koncepce Velkomeziříčska ? 

Odpověď: 21.12.2020                                                          Zveřejněno: 4.1.2021 

Odkazujeme na informace zveřejněné zde: 

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/8060-anketa-ctenaru-velkomeziricska 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

116/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2020 – poskytnutí kopií zápisů z jednání a 

porad s účastí místostarosty města v listopadu 2020 ? 

Odpověď:  21.12.2020                                                            Zveřejněno: 4.1.2021 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

117/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2020 ? 

Odpověď:  22.12.2020                                                       Zveřejněno: 4.1.2021 

Žadatel byl odkázán na materiály, které mu již byly poskytnuty jako podkladové materiály 

pro jednání rady města. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

118/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2020 – poskytnutí kopie průzkumu stavu 

objektu Nové synagogy ? 

Odpověď:  18.12.2020                                                   Zveřejněno: 4.1.2021 

Kopie průzkumu stavu objektu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

119/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2020 – poskytnutí kopie studie proveditelnosti 

tří nově plánovaných okružních křižovatek ve VM? 

Odpověď:  18.12.2020 – viz příloha č.1  a příloha č.2    Zveřejněno: 4.1.2021 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

 

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/8060-anketa-ctenaru-velkomeziricska
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_119_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_119_2_2020.pdf


120/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.12.2020 – poskytnutí podkladových materiálů 

k projektu generální opravy mostu na ul. Třebíčská, VM ? 

Odpověď:  04.01.2021 – viz příloha                                    Zveřejněno: 20.01.2021 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

121/ Žádost o poskytnutí informace z 20.12.2020 – poskytnutí informací ve formě kopií 

dokladů k převodům majetku města VM v roce 2020 ? 

Odpověď:  04.01.2021                                                            Zveřejněno: 20.01.2021 

Kopie vyžádaných dokladů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

 

122/ Žádost o poskytnutí informace z 21.12.2020 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 16.12.2020 ? 

Odpověď:  05.01.2020                                                          Zveřejněno: 20.01.2021 

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

123/ Žádost o poskytnutí informace z 23.12.2020 – poskytnutí informací k dopravním 

přestupkům ? 

Odpověď:  05.01.2021 – viz příloha                                       Zveřejněno: 20.01.2021 

Bc. Petr Juránek, odbor dopravy a SH 

 

 

124/ Žádost o poskytnutí informace z 23.12.2020 – poskytnutí dokladů k žádosti o dotaci 

na rekonstrukci zimního stadionu ? 

Odpověď:  07.01.2021                                                            Zveřejněno: 20.01.2021 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

 

 

125/ Žádost o poskytnutí informace z 29.12.2020 – poskytnutí kopie bankovního výpisu 

města VM za rok 2020 ? 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_120_2020.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2020/Priloha_c_123_2020.pdf


Odpověď: 30.12.2020                                                          Zveřejněno: 20.01.2021  

Kopie bankovního výpisu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

126/ Žádost o poskytnutí informace z 29.12.2020 – poskytnutí LOGOMANUÁLU města 

VM ? 

Odpověď:  04.01.2021                                                            Zveřejněno: 20.01.2021 

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí (můžete to třeba nazývat 

logomanuálem) je veřejně k dispozici na webových stránkách města pod odkazem 

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/graficky-manual  

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

127/ Žádost o poskytnutí informace z 30.12.2020 – poskytnutí informací k dopravním 

přestupkům za roky 2017 - 2020 ? 

Odpověď:  12.01.2021                                                       Zveřejněno: 20.01.2021 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto. 

 

Bc. Petr Juránek, odbor dopravy a SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/graficky-manual

