
1/ Žádost o poskytnutí informace z 1.1.2021 – poskytnutí informací k zajištění veřejného 

pořádku Městskou policií Velké Meziříčí v závěru roku 2020 ? 

Odpověď:  4.1.2021 – viz příloha 

Jan Klikar, vedoucí Městské policie VM 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace z 1.1.2021 – poskytnutí informací o počtu článků 

zveřejněných na webu velkomeziříčsko.cz s rozlišením vlastní a převzaté? 

Odpověď:  6.1.2021 

V měsíci prosinci 2020 bylo v redakci Velkomeziříčska vytvořeno 41 článků vlastních, 22 

jich pak bylo převzato. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.1.2021 – poskytnutí seznamu vydaných loveckých 

lístků za uplynulých deset let ? 

Odpověď: 18.1.2021 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 ve spojení s § 8a InfZ. 

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

 

4/ Žádost o poskytnutí informace z 8.1.2021 – poskytnutí kopie žádosti o dotaci na 

rekonstrukci zimního stadionu se všemi přílohami ? 

Odpověď: 25.1.2021 

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 6.1.2021 – poskytnutí kopie opatření obecné povahy, 

kterým byla stanovena úprava rychlosti na D1 v úseku 140.95 – 145.35, směr Praha ? 

Odpověď:  14.1.2021  

Městský úřad Velké Meziříčí není v této věci věcně ani místně příslušným správním úřadem, 

opatření nevydával, žádost byla odložena. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_1_2021.pdf


6/ Žádost o poskytnutí informace z 13.1.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 13.1.2021 ? 

Odpověď:  26.1.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 13.1.2021 –  poskytnutí informací týkajících se 

veřejného osvětlení ? 

Odpověď: 28.1.2021 

1. Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel 

umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na 

výložnících domů). 

Celkový počet svítidel VO je cca 1700 ks. 

2. Jaký je (zhruba) celkový instalovaný příkon soustavy VO? 

Celkový příkon: cca 180 000 W 

3. Jaké typy svítidel tvoří instalovaný příkon - procentní podíl pro sodíkové výbojky, 

výbojky RVLX, halogenové výbojky a LED svítidla? 

Halogen 3000W 

LED 2030W 

Metalhalogen 1300W 

Úsporná zářivka 348W 

Výbojka HPI 1000W 

Výbojka HPS 1200W 

Výbojka RVL 13 290W 

Výbojka SHC 134 350W 

Zářivka 19 044W 

Zářivka 2x    576W 

4. Jaká je celková roční spotřeba energie soustavy VO v kWh? (Uveďte roky 2018, 2019 

a 2020 pokud máte rok 2020 k dispozici). 

      Roční spotřeba je cca 850 MWh. 

5. Jaké je celková cena za spotřebu energie soustavy VO v Kč? (Uveďte roky 2018, 2019 

a 2020 pokud máte rok 2020 k dispozici). 

2018    1 800 000 Kč  

2019    2 000 000 Kč 

2020    2 300 000 Kč 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právnička oddělení investorské činnosti 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 28.1.2021 – hodnocení práce jednatele společnosti 

JUPITER club s.r.o. VM za jednotlivé měsíce v roce 2020  ? 

Odpověď: 11.2.2021 



Požadované informace byly žadateli poskytnuty. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

9/ Žádost o poskytnutí informace z 28.1.2021 – hodnocení práce jednatele společnosti 

TSVM s.r.o. za jednotlivé měsíce v roce 2020  ? 

Odpověď: 11.2.2021 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 28.1.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 27.1.2021 ? 

Odpověď:  11.2.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

11/ Žádost o poskytnutí informace z 25.1.2021 – poskytnutí informací k softwaru 

používanému k evidenci a vymáhání pohledávek  města ? 

Odpověď:  5.2.2021 – viz příloha  

Bc. Petr Juránek, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 29.1.2021 – poskytnutí informací k exekučním 

řízením ? 

Odpověď: 9.2.2021 – viz příloha 

JUDr. Andrea Javůrková, odbor finanční 

13/ Žádost o poskytnutí informace z 3.2.2021 – poskytnutí informací o počtu a způsobu 

hlasování členů rady města na její schůzi dne 27.1.2021 ? 

Odpověď:  11.2.2021  

1. Jména radních, kteří byly přítomni na radě města Velké Meziříčí 27. 1. 2021. 

Na radě města byli přítomni: 

 Ing. Alexandros Kaminaras, starosta 

 Ing. František Smažil, místostarosta 

 Ing. František Fňukal, radní 

 Mgr. Josef Prokop, radní 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_11_2021.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_12_2021.pdf


 Mgr. Tomáš Rapušák, radní 

 MVDr. Ivo Šulc, radní 

 Ing. Petr Velička, radní 

 

2. Jména radních, kteří hlasovali PRO u bodu Projektová dokumentace "Singletrail 

Velké Meziříčí". 

 PRO hlasovali: 

 Ing. Alexandros Kaminaras, starosta 

 Ing. František Fňukal, radní 

 Ing. Petr Velička, radní 

Pozn.: Mgr. Tomáš Rapušák nebyl u hlasování přítomen.  

 

 

14/ Žádost o poskytnutí informace z 6.2.2021 – poskytnutí informací o počtu uchazečů 

přihlášených na pozici architekta - urbanisty ? 

Odpověď:  11.2.2021  

Na předmětnou pozici se přihlásila jedna osoba. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 9.2.2021 – poskytnutí kopie spisu o dopravním 

přestupku  ? 

Odpověď:  18.2.2021  

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

 

16/ Žádost o poskytnutí informace z 10.2.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10.2.2021 ? 

Odpověď:  25.2.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

17/ Žádost o poskytnutí informace z 11.2.2021 – poskytnutí informací ohledně čištění 

příkopu podél ul. Loupežník ? 

Odpověď:  11.2.2021 – viz příloha  

Ing. Jiří Zachar, odbor životního prostředí 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_17_2021.pdf


18/ Žádost o poskytnutí informace z 12.2.2021 – poskytnutí  informací o příspěvkových 

organizacích zřízených městem a o veřejných zakázkách v roce 2020 ? 

Odpověď: 24.2.2021 – viz příloha 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

19/ Žádost o poskytnutí informace z 12.2.2021 – poskytnutí kopie spisu o dopravním 

přestupku  ? 

Odpověď:  15.2.2021  

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

Bc. Jitka Hamáčková, odbor dopravy a SH 

 

 

20/ Žádost o poskytnutí informace z 16.2.2021 – poskytnutí  informací k umisťování 

reklamních zařízení ? 

Odpověď: 2.3.2021 

Jaké stanovisko zastává Váš úřad k reklamním plachtám ukotveným do fasády kovovou 

konstrukcí? Jedná se o reklamní a informační zařízení ve smyslu stavebního zákona, které 

vyžaduje územní povolení? 

Stavební úřad posoudí dle konkrétních podmínek. 

Vydal již Váš úřad pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a), respektive písm. d) 

stavebního zákona? V jaké výši případná pokuta byla uložena?  

Ano, stavební úřad v minulosti vydal pokutu za přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a), resp. písm. 

d) stavebního zákona. 

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti o vydání územního povolení pro umístění reklamního a 

informačního zařízení (většího jak 0,6 m2) nacházejícího se v silničním ochranném pásmu? 

Musí žadatel stavebnímu úřadu předložit povolení silničního správního úřadu podle § 31 zákona 

o pozemních komunikacích?  

 

Silniční ochranné pásmo je stanoveno pouze mimo souvisle zastavěné území, tak jak je 

definováno v § 30 odst. 3) a 4) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění.   Pokud je reklama v silničním ochranném pásmu, podléhá dle § 31 odst. 1 povolení 

silničního správního úřadu dle § 31 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, toto by mělo 

předcházet vydání územního rozhodnutí. 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

 

21/ Žádost o poskytnutí informace z 18.2.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10.2.2021 ? 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_18_2021.pdf


Odpověď:  5.3.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

22/ Žádost o poskytnutí informace z 18.2.2021 – poskytnutí  informací o pokračování 

jednání ohledně rekonstrukce Náměstí ve VM ? 

Odpověď: 4.3.2021  

Aktivity města Velké Meziříčí a jeho představitelů v pokračování jednání o rekonstrukci 

Náměstí jsou popsány zde: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12521-

zastupitelstvo-mesta-planuje-pokracovat-v-jednanich-o-rekonstrukci-namesti  

V souvislosti s plánovanou přípravou rekonstrukce Náměstí schválili zastupitelé města v 

prosinci 2020 v rámci schvalování rozpočtu vyčlenění finančních prostředků na projektovou 

dokumentaci na Náměstí ve výši 1 mil. Kč (více zde: 

https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=29858).  
 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.2.2021 – poskytnutí  informací týkajících se 

pamětní desky Fr. Stránecké ? 

Odpověď: 18.2.2021  

Na základě Vašeho dotazu dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který 

se týká data narození uvedeného na pamětní desce Františky Stránecké na ulici Zámecké schody 

se mi podařilo zjistit následující: Františka Stránecká se skutečně narodila 9.3.1839 – přikládám 

kopii zápisu v matrice a dále potvrzení farního úřadu. Deska byla odhalena 7.6.1959 ke 120. 

výročí jejího narození. V přiložené pozvánce je uvedeno, že desku převzal do ochrany tehdejší 

MNV. Dnes je objekt a tedy i pamětní deska v majetku majitelů přilehlého zámku rodiny 

Podstatzkých- Lichtenstein.  Proč je na desce uvedeno datum 3.3. nikomu z oslovených není 

známo a skutečně si toho nikdo do dnešního dne nevšiml. Pravděpodobně půjde o chybu již při 

výrobě desky před 62 lety, jejímž autorem je ak. sochař J. Klimeš. Zřejmě se jedná o chybný 

podklad, protože již v kronice z roku 1959 je toto chybné datum uvedeno. Nicméně požádal 

jsem o souhlas majitele objektu a pokud bude udělen, zajistím opravu číslice, která naštěstí 

nebude náročná. Velmi Vám děkuji za Váš podnět. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12521-zastupitelstvo-mesta-planuje-pokracovat-v-jednanich-o-rekonstrukci-namesti
https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12521-zastupitelstvo-mesta-planuje-pokracovat-v-jednanich-o-rekonstrukci-namesti
https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=29858


24/ Žádost o poskytnutí informace z 18.2.2021 – poskytnutí  kopie projektové 

dokumentace na umístění parkovacích automatů v centru města Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 4.3.2021  

Kopie projektové dokumentace byla žadateli poskytnuta s upozorněním na možnost jejího 

dalšího užití jen v souladu s autorským zákonem. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

25/ Žádost o poskytnutí informace z 24.2.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.2.2021 ? 

Odpověď: 11.3.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

26/ Žádost o poskytnutí informace z 8.3.2021 – poskytnutí informací k finanční kontrole 

v roce 2020 ? 

Odpověď: 11.3.2021  

1. Poskytnutí metodiky: 

 Směrnice č. 1/2005, kterou se stanoví systém finanční kontroly města Velké 

Meziříčí  - je to základní  Směrnice, která  pokrývá jednotlivé oblasti vnitřního 

kontrolního systému – viz bod 2), Veřejnosprávní kontrolu  - viz bod 4),  

 Vnitřní směrnice č. 6/2020, Plánování a vyhodnocování kontrol vykonávaných 

Městským úřadem Velké Meziříčí 

 Osnova  a plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města Velké 

Meziříčí – tento plán je předkládán  ke schválení radě města (Osnova a plán…., 

Zdůvodnění…, Osnova a plán – schválený, Usnesení),  

 Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly – viz bod 4) – vlastní formulář 

(vzor) 

Jednotlivé příspěvkové organizace města mají  vytvořen vnitřní kontrolní systém,  sestaven 

většinou formou Směrnice, která  obsahuje mj. stanovení a dodržování kritérií pro hospodárný, 

efektivní a účelný výkon veřejné správy, současně také stanovení rizik při výkonu veřejné 

správy. 

Výkon veřejnosprávní kontroly vykonávají 2  pověřené osoby. 

 

2. Sdělení počtu kontrol, při nichž bylo shledáno pochybení: nebylo shledáno pochybení 

ve vztahu ke zkoumaným parametrům. 

 

Dále formou příloh poskytnuty: 

 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok  2020 



 Poprvé za rok 2019 byla předávána Zpráva o výsledcích finančních kontrol formou 

jednotného zpracování (formuláře), který je zasílán na  MF, letos tedy 2. rokem . 

 Písemný komentář  - Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, který 

zpracovávám pro vnitřní  potřeby úřadu. 

 

Ing. Eliška Vokounová, referent odboru školství a kultury 

 

 

27/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2021 – poskytnutí informací k finančnímu ratingu 

města Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 22.3.2021 

1. Finanční rating je u územně samosprávných celků částečně řešen ve Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření, kterou ze zákona je ÚSC povinen zadat buďto soukromé auditorské 

firmě nebo svému krajskému úřadu - odboru finanční kontroly. Ve zprávě jsou uvedeny 

výsledky vybraných ukazatelů. Zprávu auditora za poslední tři uzavřené účetní roky 2017-2019 

přikládáme. 

Další ukazatele hodnotící finanční hospodaření jsou součástí dokumentu Závěrečný účet města 

Velké Meziříčí, který každoročně schvaluje zastupitelstvo v termínu nejpozději do 

30.6.následujícího roku. Jedná se o: 

- ukazatel dluhové služby (neměl by být větší než 30 %), 

- ukazatel dluhu územního celku dle z. o rozpočtové odpovědnosti (nesmí překročit 60 %). 

Oba ukazatele přikládáme za roky 2017-2019. 

 

2. Finanční rating prováděný bankami, se kterými máme obchodní vztah Tyto ukazatele jsou 

interním materiálem bank, které si jednotlivé banky provádí dle vnitřních pravidel na základě 

městem zasílaných Q  účetních a finančních výkazů. Dle tohoto hodnocení pak zařazují své 

klienty v rámci municipalit do kategorií, jež se promítají na přímých obchodních vztazích - 

slevách na poplatcích, výhodnosti individuálních úrokových sazeb FP na účtech, při 

poskytování úvěrů atp. 

Některé informace podléhají obchodnímu tajemství a jsou pouze věcí dvou smluvních stran.  

Mohu pouze sdělit, že má město VM v současné době dva úvěry u různých bank za úrokovou 

sazbu 0,55 % a 1,49 % p. a. na bázi fixace po celou dobu splácení. Z těchto informací lze 

odvodit, jaké má město postavení z hlediska své likvidity a finančního posouzení stability u 

svých mateřských bank. 

 

3. Finanční rating prováděný státem (ministerstvem) na základě zaslaných ročních výkazů 

municipalit do centrální státní pokladny https://www.informaceoobcich.cz/detaily-obci/ 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

28/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10.3.2021 ? 

Odpověď: 25.3.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

https://www.informaceoobcich.cz/detaily-obci/


29/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10.3.2021 ? 

Odpověď: 25.3.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2021 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na pozemku p.č. 5917/17 v k.ú. Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 26.3.2021 

Na předmětném pozemku povolil stavební úřad dne 26.10.2020 stavební záměr: Provozovna 

velkoobchodu obuvi – novostavba 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

 

31/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2021 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na pozemku p.č. 3462/1 v k.ú. Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 26.3.2021 

Na předmětném pozemku povolil stavební úřad dne 19.2.2021 stavební záměr: Rekreační 

objekt I. a II. 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 17.3.2021 – poskytnutí  informací k investičním 

plánům města pro letošní rok ? 

Odpověď: 31.3.2021  

Investiční plán pro letošní rok je obsažen v rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2021 

(zveřejněno zde: 

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-mesta/12493-rozpocet-

mesta-2021). 

Většina výběrových řízení bude vyhlášena v druhém kvartálu roku 2021,  ostatní informace 

jsou, popř. budou, dostupná na profilu zadavatele (www.e-zakazky.cz). 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-mesta/12493-rozpocet-mesta-2021
https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-mesta/12493-rozpocet-mesta-2021
http://www.e-zakazky.cz/


33/ Žádost o poskytnutí informace z 22.3.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.3.2021 ? 

Odpověď: 23.3.2021  

Žádost odmítnuta rozhodnutím podle § 15 InfZ. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

34/ Žádost o poskytnutí informace z 24.3.2021 – poskytnutí písemné komunikace mezi 

městem a Nemocnicí Mostiště ohledně zřízení očkovacího místa ? 

Odpověď: 6.4.2021  

Žadateli byla poskytnuta kopie žádosti Nemocnice Mostiště o poskytnutí dotace. 

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 24.3.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.3.2021 ? 

Odpověď: 8.4.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                                 Informace č. 1 – 35 zveřejněny 15.4.2021 

36/ Žádost o poskytnutí informace z 29.3.2021 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na pozemku p.č. 2057/1 v k.ú. Lavičky ? 

Odpověď: 14.4.2021 

Na předmětném pozemku povolil Městský úřad VM dne 23.10.2020 stavební záměr: Lavičky 

– průmyslová zóna, prodloužení vodovodu DN 100 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 2.3.2021 – poskytnutí  kopie části spisu o dopravním 

přestupku žadatele ? 

Odpověď: 8.3.2021  

Kopie části spisu dle požadavku poskytnuta. 

Ing. Zlata Novotná, úředník odboru dopravy a SH 



 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 24.3.2021 – poskytnutí  informací týkajících se 

územně plánovací dokumentace ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví žadatele ? 

Odpověď: 7.4.2021 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.4.2021 – poskytnutí informací k zásahu MP na ul. 

Hornoměstská ? 

Odpověď: 19.4.2021  

Zprávu o předmětném zásahu MP předal redakci Velkomeziříčska ústní formou dne 1.4.2021 

vedoucí MP Jan Klikar. Tisková zpráva týkající se předmětné události byla dne 1.4.2021 

zveřejněna na webu Velkomeziříčska. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

40/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.4.2021 – poskytnutí informací k činnosti MP 

v březnu 2021 a výzbroji MP Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 19.4.2021  

 

 

1) V březnu 2021 MP řešila celkem 32 přestupků. Jednalo se o tyto přestupky  -  doprava 

15 přestupků, proti majetku 4 přestupky, proti veřejnému pořádku 1 přestupek, zbytek 

porušení vládních opatření. Vzhledem k vládním opatřením zákazu nočního vycházení 

a omezení pohybu i v denních hodinách a hrozbě vyšších sankcí v době nouzového 

stavu jsou počty spáchaných přestupků nižší než obvykle.  

2) Celková částka pokut uložených MP v březnu 2021 činila  7 500,- Kč.  

3) Lokalita 1. centrum města - převážně dopravní přestupky a veřejný pořádek,  

Lokalita 2. autobusové a vlakové nádraží v ul. K Novému nádraží - převážně porušení 

vládních opatření , doprava a veřejný pořádek. Lokalita 3. U Tržiště (Kaufland) - 

přestupky proti majetku, dopravní přestupky.  

4) Zpráva o činnosti MP za březen 2021 byla Velkomeziříčsku předána 29.3.2021. 

5) MP Velké Meziříčí je vyzbrojena zbraněmi ČZ P-09, ráže 9mm luger. 

6) V souladu se zákonem č. 119/2002 Sb. jsou prováděny ostré cvičné střelby MP Velké 

Meziříčí nejméně jednou za rok. Vzhledem k pandemii COVID-19 byly provedeny 

poslední ostré cvičné střelby dne 17.6.2020 s tím, že všichni zúčastnění podmínky 

prověrky splnili.   

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_38_2021.pdf


 

41/ Žádost o poskytnutí informace z 6.4.2021 – poskytnutí kopie dokumentace ke 

Koncepci rozvoje kultury města Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 20.4.2021  

Kopie dokumentace byla žadateli poskytnuta s upozorněním na ochranu dle autorského zákona. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace z 6.4.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.4.2021 ? 

Odpověď: 23.4.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2021 – poskytnutí kopie objednávek na pořizování 

videozáznamů představitelů města u třetích osob včetně uvedení ceny ? 

Odpověď: 19.4.2021  

V tomto roce byla vystavena jediná objednávka, a to na výrobu a zpracování on-line verze 

vyhlášení ankety Sportovec města 2019 za cenu 12 000,- Kč. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.4.2021 ? 

Odpověď: 23.4.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 11.4.2021 – poskytnutí kopie veškeré komunikace 

tiskové mluvčí města s J. M. o pořizování videozáznamů pro město, seznam pořízených 

videozáznamů ? 

Odpověď: 26.4.2021 – viz příloha  

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_45_2021.pdf


 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 11.4.2021 – poskytnutí informací a dokumentace ke 

stavu křížů v k.ú. Mostiště ? 

Odpověď: 26.4.2021  

Město Velké Meziříčí k současnému stavu Vámi zmiňovaných křížů nemá žádné dokumenty. 

Tyto kříže totiž nejsou předmětem památkové ochrany, tudíž k jejich opravě není třeba 

dokumentace stávajícího stavu, podrobný popis zamýšlených prací a závazné stanovisko 

orgánu památkové péče. Objednávka byla proto vystavena na základě požadavku komise pro 

místní správu a prohlídky na místě. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

47/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.4.2021 – poskytnutí informací o platech úředníků 

oddělení přestupků odboru dopravy a SH Městského úřadu Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 21.4.2021  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 ve spojení s § 8a InfZ. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

48/ Žádost o poskytnutí informace z 12.4.2021 – poskytnutí kopie veškeré komunikace se 

zastupitelkou Mgr. Bíbrovou o odchodu z uskupení Společně VM ? 

Odpověď: 27.4.2021  

Kopie e-mailové komunikace byla žadateli poskytnuta.  

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 8.4.2021 – poskytnutí  informací z rozhodnutí 

vydaných podle stavebního zákona právnickým osobám za období I. – III. 2021 ? 

Odpověď: 23.4.2021 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 14.4.2021 – poskytnutí  seznamu podnikatelů 

oslovených před zavedením nového parkovacího systému s parkovacími automaty ? 

Odpověď: 26.4.2021 

Město nevede seznam oslovených podnikatelských subjektů podnikajících na Náměstí a 

v přilehlých ulicích, kterých se dotazovalo před zavedením nového parkovacího systému. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_49_2021.pdf


51/ Žádost o poskytnutí informace z 14.4.2021 – poskytnutí kopie veškeré dokumentace 

na základě které vznikla potřeba objednávky ŠKOL/16/2021 ? 

Odpověď: 29.4.2021  

Z důvodu nedostatku času na výrobu před adventem v loňském roce bylo původně dohodnuto 

zajištění podkladové vrstvy formou nájmu.  Kvůli epidemiologickým opatřením však kluziště 

nakonec nebylo postaveno. Potřeba objednávky vznikla v letošním roce  na základě ústního 

jednání odboru školství, ředitele Sportoviště VM a zástupce firmy GLICE s.r.o. Bylo 

dohodnuto, že si město podkladovou vrstvu koupí. Zatímco nájem na 30 dnů stojí 45 tis. Kč 

bez DPH, kupní cena podkladové vrstvy činí 93 tisíc (zhotovitel není plátcem DPH). Z těchto 

údajů je patrné, že koupě podkladové vrstvy je z dlouhodobého hlediska oproti opakovaným 

nájmům výhodnější. Nedošlo však k navýšení finančních prostředků, neboť byl dodržen 

původně schválený rozpočet akce. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

52/ Žádost o poskytnutí informace z 19.4.2021 – poskytnutí informace o počtu loveckých 

lístků vydaných cizincům v období r. 2016-2020 ? 

Odpověď: 26.4.2021 – viz příloha  

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

                                                                               Informace č. 36-52 zveřejněny 5.5.2021 

 

53/ Žádost o poskytnutí informace z 19.4.2021 – poskytnutí informací k činnosti MP 

v první polovině dubna 2021 ? 

Odpověď: 4.5.2021  

Ke dni podání žádosti o informace nebyla Městskou policií VM předána Policii ČR žádná 

událost. V uvedeném období bylo MP vyřešeno 109 dopravních přestupků, výše pokut 

dosáhla 7 500,- Kč. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 19.4.2021 – jméno a příjmení osoby, která zajistila 

účast J.M. u videoklipů s představiteli města ? 

Odpověď: 4.5.2021  

Účast zajistila tisková mluvčí L. Málková. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_52_2021.pdf


55/ Žádost o poskytnutí informace z 22.4.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 21.4.2021 ? 

Odpověď: 7.5.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

56 – 83, 85 a 86/ Žádosti o poskytnutí informací z 21., 22. a 26.4.2021 směřující do různých 

oblastí samostatné i přenesené působnosti ? 

Odpověď: 7.5.2021  

Žádosti odmítnuty rozhodnutím podle ust. § 15 InfZ pro zneužití práva na informace. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

84/ Žádost o poskytnutí informace z 23.4.2021 – poskytnutí informací o počtu článků 

s citacemi koaličních a opozičních zastupitelů ve Velkomeziříčsku od počátku r. 2021 ? 

Odpověď: 7.5.2021  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 ve spojení s § 2 odst. 4  

InfZ. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

87/ Žádost o poskytnutí informace z 30.4.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 5.5.2021 ? 

Odpověď: 20.5.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

88/ Žádost o poskytnutí informace z 30.4.2021 – poskytnutí kopie komunikace mezi  

městem VM a třetími stranami ve věci pokračování architektonické soutěže na Náměstí ? 

Odpověď: 20.5.2021  

Komunikace doposud probíhá pouze v ústní formě, není stanoven termín jednání s třetími 

stranami ve věci pokračování architektonické soutěže. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 



 

89/ Žádost o poskytnutí informace z 28.4.2021 – seznam úředníků, kteří se účastní 

natáčení videozpravodajství J.M. s představiteli města ? 

Odpověď: 13.5.2021  

Natáčení videozpravodajství J.M. s představiteli města se účastní pouze tisková mluvčí L. 

Málková. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

90/ Žádost o poskytnutí informace z 6.5.2021 – poskytnutí informací k pořádání tiskové 

konference dne 6.5.2021 ? 

Odpověď: 21.5.2021  

1. Jmenovitý seznam pozvaných novinářů je uložen v příloze. 

2. Novináři, kteří projevili zájem o účast - Miloš Kolář (NovinyVM), Iva Horká 

(Medřičské listy), Martina Chromá (Horácké noviny), Věra Stejskalová (ČTK 

Jihlava). 

3. K pozvání novinářů využíváme seznam, který cca před 10 lety sestavil tehdejší pan 

starosta . Ostatní novináři, kteří projevili postupem času zájem, byli přidáni na 

seznam. 

4. Seznam dále není nikým dalším schvalován. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

91/ Žádost o poskytnutí informace z 6.5.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 5.5.2021 ? 

Odpověď: 20.5.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                             Informace č. 53 - 91 zveřejněny 28.5.2021 

92/ Žádost o poskytnutí informace z 18.5.2021 – kopie podkladů pro jednání redakční 

rady Velkomeziříčska dne 18.5.2021 ? 

Odpověď: 3.6.2021  

Jednání redakční rady se konalo v náhradním termínu dne 20.5.2021 s tím, že hlavním bodem 

byla osobní prezentace nové grafické podoby zpravodaje VM autorem návrhu P. Martakidisem. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 



 

93/ Žádost o poskytnutí informace z 19.5.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 19.5.2021 ? 

Odpověď: 3.6.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

94/ Žádost o poskytnutí informace z 19.5.2021 – poskytnutí dokumentů a cenové nabídky 

na „květnatou louku“ u starého Penny ? 

Odpověď: 20.5.2021  

Žadateli byly poskytnuty kopie zápisů z komise životního prostředí a cenová nabídka, která 

činí 4 990,- Kč. 

 

Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí 

 

95/ Žádost o poskytnutí informace z 19.5.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 19.5.2021 ? 

Odpověď: 3.6.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

96/ Žádost o poskytnutí informace z 24.5.2021 – poskytnutí informací ke stanovišti 

vysokorychlostního vážení na silnici II/602 ve VM ? 

Odpověď: 26.5.2021  

 

Požadované informace nespadají do působnosti Městského úřadu Velké Meziříčí – žádost 

odložena. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

97/ Žádost o poskytnutí informace z 27.5.2021 – poskytnutí kopií dokumentů obdržených 

od společnosti Lidl Česká republika od 1.1.2018 ? 



Odpověď: 9.6.2021  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby 

 

98/ Žádost o poskytnutí informace z 28.5.2021 – poskytnutí kopie bankovního výpisu za 

období od 1.1.2021 ? 

Odpověď: 31.5.2021  

Kopie bankovního výpisu byla žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuta. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

                                                                             Informace č. 92 - 98 zveřejněny 11.6.2021 

99/ Žádost o poskytnutí informace z 30.5.2021 – výše nájemného za pronájem pozemků 

k umístění pouťových atrakcí v roce 2021 ? 

Odpověď: 10.6.2021  

Nájemné činí 170 000,- Kč. 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

100/ Žádost o poskytnutí informace z 1.6.2021 – poskytnutí kopie části přestupkového 

spisu na úseku dopravních přestupků ? 

Odpověď: 2.6.2021  

Kopie části spisu byla žadateli jako účastníku přestupkového řízení poskytnuta. 

 

Bc. Jitka Hamáčková, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

101/ Žádost o poskytnutí informace z 2.6.2021 – poskytnutí informací o výši odměn a 

základního platu ředitelů škol za rok 2020 ? 

Odpověď: 17.6.2021  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 a § 8a InfZ. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

102/ Žádost o poskytnutí informace z 3.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 21.4.2021 a 2.6.2021? 

Odpověď: 18.6.2021  



Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

103/ Žádost o poskytnutí informace z 3.6.2021 – poskytnutí informací o subjektech 

oslovených ve věci nové grafické podoby Velkomeziříčska? 

Odpověď: 18.6.2021  

V dané věci byli dle návrhu redakční rady osloveni Petros Martakidis, Romana Hnízdilová, 

František Dvořák, Přemysl Zajíček a firma XART. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

104/ Žádost o poskytnutí informace z 4.6.2021 – poskytnutí informací o případné 

spolupráci mezi městem VM a jakýmikoliv institucemi či subjekty z Čínské lidové 

republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) ? 

Odpověď: 7.6.2021  

Město Velké Meziříčí nikdy spolupráci s předmětnými subjekty nenavázalo ani v současné 

době žádné aktivity v této oblasti neprobíhají. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

105/ Žádost o poskytnutí informace z 7.6.2021 – poskytnutí kopie příloh smlouvy na 

územní studii Čechovy sady II a kopie komunikace se zhotovitelem studie ? 

Odpověď: 22.6.2021  

1. Přílohy smlouvy na územní studii Čechovy sady II jsou zveřejněny v registru smluv 

(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16763171?backlink=dq7md ) 

2. Komunikace města Velké Meziříčí a jeho orgánů se zhotovitelem územní studie 

Čechovy sady probíhá ústní formou. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti  

 

106/ Žádost o poskytnutí informace z 10.6.2021 – poskytnutí vyjádření pro Krajský úřad 

Kraje Vysočina k žádostem o informace pana M.K. ? 

Odpověď: 25.6.2021  

Kopie vyžádaného vyjádření byla žadateli poskytnuta. 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16763171?backlink=dq7md


JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

107/ Žádost o poskytnutí informace z 10.6.2021 – poskytnutí informací o agendě 

spravované tiskovou mluvčí města ? 

Odpověď: 25.6.2021  

 

Aktuální popis agendy tiskové mluvčí je uveden v Organizačním řádu Městského úřadu Velké 

Meziříčí, který je zveřejněn na webu města. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

108/ Žádost o poskytnutí informace z 10.6.2021 – poskytnutí informací o konání poslední 

tiskové konference za účasti novinářů a o případně plánované příští tiskové konferenci ? 

Odpověď: 25.6.2021  

 

Poslední tisková konference za účasti novinářů se v kanceláři starosty města konala dne 

17.12.2020, datum příští tiskové konference prozatím stanoveno nebylo. Dne 29.6.2021  se 

uskuteční setkání s jedním novinářem. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

109/ Žádost o poskytnutí informace z 10.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 2.6.2021? 

Odpověď: 25.6.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

110/ Žádost o poskytnutí informace z 10.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 17.6.2021? 

Odpověď: 2.7.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů pro RM konanou dne 16.6.2021 byly žadateli v jím 

požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



 

111/ Žádost o poskytnutí informace z 18.5.2021 – poskytnutí kopie části přestupkového 

spisu na úseku dopravních přestupků ? 

Odpověď: 19.5.2021  

Kopie části spisu byla žadateli jako účastníku přestupkového řízení poskytnuta. 

 

Ing. Zlata Novotná, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

112/ Žádost o poskytnutí informace z 18.5.2021 – poskytnutí kopie celého přestupkového 

spisu na úseku dopravních přestupků ? 

Odpověď: 20.5.2021  

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle ustanovení § 15 InfZ odmítnuto. 

 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

                                                                             Informace č. 99 - 112 zveřejněny 7.7.2021 

 

113/ Žádost o poskytnutí informace z 11.6.2021 – poskytnutí informací a kopií 

dokumentace ke stavbě v obci Křižanov ? 

Odpověď: 24.6.2021  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby 

114/ Žádost o poskytnutí informace ze 14.6.2021 – poskytnutí informací k pronájmu 

pozemků společnosti ZDAR a.s. pro účely autobusového nádraží ve VM ? 

Odpověď: 16.6.2021 – viz příloha  

Alena Halasová, odbor správy majetku a bytů 

115/ Žádost o poskytnutí informace z 20.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 16.6.2021 ? 

Odpověď: 2.7.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_114_2021.pdf


116/ Žádost o poskytnutí informace z 23.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města dne 22.6.2021 ? 

Odpověď: 2.7.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli poskytnuty v rámci poskytnutí 

podkladových materiálů z jednání rady města ve dnech 2. a 16.6.2021. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

117/ Žádost o poskytnutí informace z 23.6.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.6.2021 ? 

Odpověď: 8.7.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                           

                                                                           Informace č. 113 - 117 zveřejněny 16.7.2021 

 

118/ Žádost o poskytnutí informace z 16.7.2021 – poskytnutí informací ohledně 

pokračování aktivit města souvisejících s opravou Náměstí ve VM ? 

Odpověď: 28.7.2021  

Pokračování v přípravách na rekonstrukci Náměstí bylo předmětem diskuse zastupitelstva 

města dne 22.6.2021. Poslední kontakt města s účastníky architektonické soutěže byl realizován 

telefonicky v květnu 2021. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

119/ Žádost o poskytnutí informace z 22.7.2021 – poskytnutí kopie cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Náměstí ve VM podané 1. oceněným 

v architektonické soutěži ? 

Odpověď: 2.8.2021 – viz příloha  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

120/ Žádost o poskytnutí informace z 22.7.2021 – poskytnutí kopie cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Náměstí ve VM podané 2. oceněným 

v architektonické soutěži ? 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_119_2021.pdf


Odpověď: 2.8.2021 – viz příloha  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

121/ Žádost o poskytnutí informace z 22.7.2021 – poskytnutí kopie cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Náměstí ve VM podané 3. oceněným 

v architektonické soutěži ? 

Odpověď: 2.8.2021 – viz příloha  

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

122/ Žádost o poskytnutí informace z 27.7.2021 – poskytnutí kopie Územní studie Čechovy 

sady II. ? 

Odpověď: 2.8.2021  

Územní studie není ke dni podání žádosti ještě dokončena. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odd. investorské činnosti 

 

123/ Žádost o poskytnutí informace z 27.7.2021 – poskytnutí kopie cenové nabídky na 

Práce elektro budova Obecníku z prosince 2020 ? 

Odpověď: 6.8.2021 – viz příloha  

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

124/ Žádost o poskytnutí informace z 28.7.2021 – informace ke školení zaměstnanců na 

GDPR a k elektronické podatelně města VM ? 

Odpověď: 11.8.2021  

1. Kdy naposledy došlo ke školení zaměstnanců úřadů na GDPR. 

Poslední školení nazvané „Zpracování osobních údajů ve veřejné správě“, které se týkalo 

GDRP, proběhlo pro pracovníky Městského úřadu Velké Meziříčí dne 3.9.2020.  

 

2. Jakým způsobem nakládá město s dotazy podané dle Zákona o svobodném přístupu k 

informacím (Zákon č. 106/1999 Sb.) a zaslanými na podatelna@velkemezirici.cz 

Žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na adresu 

elektronické podatelny jsou samozřejmě vyřizovány postupem podle tohoto zákona s tím, že 

k jeho provedení byla vydána vnitřní směrnice, která je zveřejněna pod tímto odkazem: 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/ZverejnovaneInformace/Smernice

%20rady%20mesta_4_2011.pdf 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_120_2021.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_121_2021.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_123_2021.pdf
mailto:podatelna@velkemezirici.cz
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/ZverejnovaneInformace/Smernice%20rady%20mesta_4_2011.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/ZverejnovaneInformace/Smernice%20rady%20mesta_4_2011.pdf


3. Jména lidí, kteří mají na starost správu emailu podatelna@velkemezirici.cz 

Správu emailu podatelna@velkemezirici.cz mají na starosti: 

- Ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního Městského úřadu Velké Meziříčí,  

- Jaroslav Hladík, zástupce vedoucího odboru správního Městského úřadu Velké 

Meziříčí a zároveň správce ICT 

- Ing. Radek Novotný, druhý zástupce vedoucího odboru správního Městského úřadu 

Velké Meziříčí a zároveň správce ICT 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník  

 

 

125/ Žádost o poskytnutí informace z 29.7.2021 – poskytnutí informací k ochrannému 

pásmu dle § 17 zákona o státní památkové péči či plánu ochrany dle § 6a cit. zákona ve 

vztahu k historickému jádru města VM ? 

Odpověď: 4.8.2021  

Město Velké Meziříčí nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu § 17 zákona o státní 

památkové péči a nemá vydaný plán ochrany ve smyslu § 6a zákona o státní památkové péči. 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

                                                                         Informace č. 118 - 125 zveřejněny 20.8.2021 

 

 

126/ Žádost o poskytnutí informace z 12.8.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 11.8.2021 ? 

Odpověď: 27.8.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

127/ Žádost o poskytnutí informace z 20.8.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 11.8.2021 ? 

Odpověď: 3.9.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

mailto:podatelna@velkemezirici.cz
mailto:podatelna@velkemezirici.cz


128/ Žádost o poskytnutí informace z 20.8.2021 – poskytnutí informací ke služební cestě 

a poskytnutí daru do Mikulčic ? 

Odpověď: 3.9.2021 

1. Služební cesta do Mikulčic proběhla dne 21.7.2021 za účasti místostarosty města Ing. 

Františka Smažila a člena rady města Ing. Františka Fňukala 

2. V souvislosti s předmětnou služební cestou vznikly městu VM pouze náklady na 

dopravu  služebním vozidlem Škoda Octavia SPZ: 4J9 9900 (trasa VM – Mikulčice a 

zpět, 222 km), žádné další výdaje nebyly uplatněny. 

3. V Mikulčicích jednání s panem B. přímo na místě jeho stavebního pozemku 

s pozůstatky tornádem poničené novostavby RD a telefonické jednání s místostarostou 

obce, který se z časových důvodů nemohl jednání na místě zúčastnit osobně. 

4. Ze strany Technických služeb VM s.r.o.  Velké Meziříčí bude poskytnut nepeněžní dar 

v hodnotě 130 600,- Kč formou darování dřeva na výrobu vazby a úhrady montáže 

vazby přímo vlastníkům – stavebníkům tornádem zničené novostavby RD.  Ve 

prospěch těchto stavebníků navrhuje rada města  zastupitelstvu města schválit finanční 

dar 200 000,- Kč na novou střešní krytinu RD a finanční dar ve výši 50 000,- Kč pak 

obci Mikulčice na odstraňování škod způsobených tornádem. 

5. Poskytnutí shora uvedených darů projednala rada města na své schůzi dne 25.8.2021, 

zastupitelstvu města bude záležitost předložena k projednání na jeho zasedání dne 

14.9.2021.  Usnesení RM v dané záležitosti jsou publikována na webových stránkách 

města pod odkazem:  

 https://www.velkemezirici.cz/images/stories/2021/9/RM_70_-_25._08._2021.pdf  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

129/ Žádost o poskytnutí informace z 20.8.2021 – poskytnutí kopií všech vyjádření a 

přípisů krajinářky města ? 

Odpověď: 7.9.2021  

Zahradní architektka města nevydává vyjádření či přípisy, její činnost spočívá zejména ve 

vypracování návrhů úpravy ploch na území města Velké Meziříčí a jeho místních částí, 

vypracovala např. návrh volnočasových ploch a vegetačních úprav lokalita Hliniště, návrh 

vegetace plánované cyklostezky Měřín - Velké Meziříčí - zveřejněno zde: 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty. V současné době řeší např. ve 

spolupráci s investorem další výsadbu v lokalitě Hliniště, společně s architektkou města návrh 

úprav před uzenářstvím na ul. Sokolovská a dále úpravu plochy před ZŠ Oslavická. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti  

 

                                                                           Informace č. 126 - 129 zveřejněny 10.9.2021 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/2021/9/RM_70_-_25._08._2021.pdf
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty


130/ Žádost o poskytnutí informace z 26.8.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 25.8.2021 ? 

Odpověď: 15.9.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

131/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.9.2021 – poskytnutí informací k plánované 

úpravě VO – použití solárních svítidel ? 

Odpověď: 13.9.2021  

Teplota chromatičnosti je zvolena ve výši 4000K, neboť dle sdělení zpracovatele projektové 

dokumentace jde o ideální poměr výkonu solárního svítidla a světelného toku. Dalším důvodem 

je skutečnost, že v místě není přímý kontakt s hustě obydlenou zástavbou. 

Co se týče biodynamických svítidel, obsahuje navržené řešení z důvodu konverze solární 

energie, kapacity baterií a výsledného světelného tyto módy ovládání: 

 

v režimu “A“ (časový a soumrakový spínač + pohybový senzor) 

4 hodiny 100% a poté 30% 

3 hodiny 70% a poté 30% 

3 hodiny 50% a poté 20% 

4 hodiny 30% a poté 10% 

 

v režimu “B“ (pohybový senzor) 

bez pohybu 30% 

v detekci pohybu 100% 

 

v režimu “C“ (časový limit) 

2 hodiny 100% od soumraku 

4 hodiny 50% od soumraku 

6 hodin 10% od soumraku 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti  

 

132/ Žádost o poskytnutí informace z 11.9.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 8.9.2021 ? 

Odpověď: 24.9.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 



133/ Žádost o poskytnutí informace z 14.9.2021 – poskytnutí informací k navážkám 

zeminy společností LIDL na pozemky v k.ú. Lavičky ? 

Odpověď: 15.9.2021  

Z akce LIDL Měřín – přestavba – ETAPA 1 – parkoviště dle projektové dokumentace 

vznikají následující druhy odpadů: 

- beton 

- zemina 

- asfalt bez dehtů  

- smíšený stavební odpad 

Odpady měly být dle projektové dokumentace předány pouze osobám, které jsou k jejich 

převzetí oprávněny.  

Konkrétně k zeminám: Dle PD vznikne přebytek zemin, které mají být rozloženy na pozemcích 

stavebníka, případně odvezeny na skládku odpadů (v nejbližším okolí do 40 km). S uložením 

zeminy na pozemku p.č. 2049, k.ú. Lavičky se v projektu nepočítalo.Z tohoto důvodu nebylo 

k vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady nutno doložit rozbory zeminy dle 

vyhl. č. 294/2005 Sb., nezávadnost zeminy původce v tomto případě prokazuje na vstupu do 

zařízení ke sběru odpadů (skládce).V PD je uvedeno, že ke kolaudaci stavby budou doloženy 

doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů ze stavební činnosti (pokud není jejich 

využití na stavbě možné). 

 

Bc. Zdislava Fialková, odpadové hospodářství odboru životního prostředí 

 

134/ Žádost o poskytnutí informace z 14.9.2021 – poskytnutí informací ke kontrole 

v oblasti správy elektronické úřední desky provedené MV ? 

Odpověď: 27.9.2021 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

135/ Žádost o poskytnutí informace z 14.9.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 14.9.2021 ? 

Odpověď: 15.9.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

136/ Žádost o poskytnutí informace z 22.9.2021 – poskytnutí  kopie části spisu o 

dopravním přestupku žadatele ? 

Odpověď: 22.9.2021  

Kopie části spisu dle požadavku poskytnuta. 

Bc. Jitka Hamáčková, úředník odboru dopravy a SH 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2021/Priloha_c_134_2021.pdf


137/ Žádost o poskytnutí informace z 22.9.2021 – poskytnutí informací o tom, jakým 

způsobem jsou přidělovány k vyřízení oznámení o dopravních přestupcích jednotlivým 

úřadníkům ? 

Odpověď: 29.9.2021  

1. Oznámení o přestupcích z úsekového měření rychlosti na dálnici D1 jsou mezi úředníky 

rozdělována automatizovaným systémem spisové služby VERA při přijetí oznámení od Policie 

ČR. 

2. Oznámení ostatních přestupků jsou rozdělována postupně tak jak jsou přestupky 

oznamovány, tedy v opakujícím se pořadí pracovníkům A,B,C,D,A,B,C,D,A… 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

138/ Žádost o poskytnutí informace z 22.9.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 22.9.2021 ? 

Odpověď: 7.10.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

139/ Žádost o poskytnutí informace z 29.9.2021 – poskytnutí informací k článku o 

dopravních problémech města publikovaném na sociální síti ? 

Odpověď: 14.10.2021  

1. Autorkami článku jsou Zuzana Najtová a Lucie Málková 

2. Často kladené otázky v publikovaném článku „Proč máme ve městě kolony?“  byly 

zkonzultovány redakcí Velkomeziříčska s odborem dopravy a silničního hospodářství 

Městského úřadu Velké Meziříčí. 

3. Seznam dotazů nezařazených v článku o dopravních problémech města redakce nevede. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

140/ Žádost o poskytnutí informace z 29.9.2021 – poskytnutí informací k vypnutým 

semaforům v září 2021 ? 

Odpověď: 12.10.2021  

Dne 21.9.2021 dopoledne byl odborem dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí telefonicky 

informován Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou o tom, že v důsledku poruchy je SSZ na 

obou křižovatkách na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí  mimo provoz a rovněž byl informován 

o stavu provozu ve městě. Následně byla tentýž den telefonicky dohodnuta  schůzka zástupce 



Dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou  s vedením města na den 24.11.v 13.00, s cílem 

projednat možnosti zlepšení funkce SSZ s ohledem na poznatky získané v době výpadku SSZ.  

Jednání dne 24.9.2021 se zúčastnili:  starosta města ing. arch. Alexandros Kaminaras,  

místostarosta ing. František Smažil,  Por. Bc. Milan Prokop za Dopravní inspektorát Žďár nad 

Sázavou,  ing. Jiří Pospíchal za odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Velké Meziříčí 

a - ing. Jaroslav Mynář za Technické služby VM s.r.o. 

Z jednání nebyl pořízen písemný záznam.  Při jednání bylo konstatováno,  že  při výpadku SSZ, 

kdy je doprava řízena na základě stávajícího instalovaného dopravního značení označujícího 

jako hlavní komunikaci silnici II/602,  je doprava na průtahu městem mnohem plynulejší. Proto 

bylo dohodnuto, že  Město Velké Meziříčí požádá cestou Technických služeb VM s.r.o. firmu 

AŽD Brno, která zajišťuje servis SSZ, o návrh úpravy nastavení provozu SSZ tak, aby byl více 

upřednostněn provoz na silnici II/602 před provozem z vedlejších komunikací. Tento návrh 

bude před realizací projednán s příslušným orgánem Police ČR.   

  

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

141/ Žádost o poskytnutí informace z 30.9.2021 – poskytnutí informací k investicím pro 

majitele psů ? 

Odpověď: 5.10.2021  

1. Celkový počet psů evidovaný na území města pro úhradu městského poplatku za psy – 953 

psů. 

2. Celková výše investic města do zkvalitnění služeb pro majitele psů s uvedením největších 

investic roku 2020 – v loňském roce tyto investice nebyly.  

3. Celková výše investic města do zkvalitnění služeb pro majitele psů s uvedením největších 

investic roku 2021 – v letošním roce také nebyly. 

4. Celkový výnos z poplatku za psy v roce 2020 – 334 704,- Kč. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

142/ Žádost o poskytnutí informace z 20.9.2021 – poskytnutí  poučení jak postupovat 

v případě přestupkových řízení ? 

Odpověď: 20.9.2021  

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím podle ustanovení § 15 InfZ. 

Bc. Jitka Hamáčková, úředník odboru dopravy a SH 

 

143/ Žádost o poskytnutí informace z 30.9.2021 – poskytnutí informací k navážkám 

materiálu do BPS Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 13.10.2021  

Vlastník a provozovatel bioplynové stanice, společnost BPS - VM s.r.o., zajišťuje od pondělí 

27. 9. 2021 vyvážení fermentátu z fermentační nádrže, tedy jedné ze dvou nádrží v areálu. Na 



základě provedených laboratorních testů se jedná o řídkou složku (digestát, resp. v tomto 

případě fermentát), která může být aplikována na zemědělské plochy a k této aplikaci na polích 

zemědělských společností v okolí Velkého Meziříčí skutečně docházelo. 

Důvodem vyvážení nádrží byla potřeba jejich vyprázdnění, aby bylo možné provést revizi 

zařízení uvnitř nádrže, strhnout stávající střechu a určit rozsah nezbytných oprav a údržby. 

Činnost "Bioplynové stanice Velké Meziříčí" je podle stanoviska provozovatele v souladu s 

vydaným kolaudačním souhlasem a povolením užívání č.j. VÝST/8225/2016 /941/2016-ro ze 

dne 26. 2. 2016. 

Kolaudační souhlas a povolení provozu vymezuje užívání stavby pro zpracování biomasy. 

Provoz bioplynové stanice se řídí schváleným Provozním řádem. 

Tento kolaudační souhlas a povolení užívání dále rovněž upravuje dopravu, a to včetně dopravy 

digestátu - během kampaně po dobu 60 dní při průměrných 20 jízdách za den. 

Tento režim byl podle sdělení provozovatele plně dodržen i při vyvážení obsahu nádrží letos na 

přelomu září a října, 

přičemž provozovatel je přesvědčen, že současný provoz není v žádném rozporu s vydaným 

kolaudačním souhlasem a povolením užívání. 

EIA se na činnosti provozované ve stávajícím zařízení a v rozsahu platného provozního řádu 

nevztahuje. Nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí bude vedeno v případě, že by 

provozovatel uvažoval o úpravě provozu nad rámec stávajících povolení. 

Případné aktuální informace včetně posouzení, zda je nynější provoz v souladu se stavebním 

povolení a kolaudačním souhlasem, je oprávněn sdělit povolující úřad, tedy odbor výstavby a 

územního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí. 

 

Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

144/ Žádost o poskytnutí informace z 5.10.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání redakční rady Velkomeziříčska včetně zápisu z jednání ? 

Odpověď: 20.10.2021  

V uvedeném termínu se jednání redakční rady VM nekonalo. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

145/ Žádost o poskytnutí informace z 6.10.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 6.10.2021 ? 

Odpověď: 27.10.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

146/ Žádost o poskytnutí informace z 14.10.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro zasedání ZM 14.9.2021, schůze rady města konané dne 8.9., 22.9. a 

6.10.2021 včetně zápisů z uvedených schůzí RM ? 



Odpověď: 29.10.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

147/ Žádost o poskytnutí informace z 14.10.2021 – poskytnutí informací k investicím do 

geodetických služeb a ortofotomap za období let 2019 - 2021 ? 

Odpověď: 26.10.2021  

V uvedeném období do předmětných služeb město Velké Meziříčí nic neinvestovalo. 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

                                                                           Informace č. 130 - 147 zveřejněny 1.11.2021 

148/ Žádost o poskytnutí informace z 21.10.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 20.10.2021 ? 

Odpověď: 4.11.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

149/ Žádost o poskytnutí informace z 21.10.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 20.10.2021, včetně kopie zápisu ? 

Odpověď: 4.11.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

150/ Žádost o poskytnutí informace z 22.10.2021 – poskytnutí informací k přestupkům ? 

Odpověď: 5.11.2021  

Informace za správní odbor: 

      1. Kolik přestupkových řízení bylo zahájeno od 1. 1. 2021 do 20. 10. 2021? 



Počet doručených přestupků od 1.1.2021 do 20.10.2021 je 169. 

2. Kolik z nich je uzavřeno? 

Z doručených přestupků od 1.1.2021 do 20.10.2021 je pravomocně ukončeno 115 přestupků. 

3. Kolik z nich je v řešení? 

Z doručených přestupků od 1.1.2021 do 20.10.2021 je v řešení 54 přestupků. 

4. Kolik případů nebylo zahájeno z důvodu uplynutí promlčecí lhůty od roku 2018 až 

doposud? 

V této chvíli nemáme k dispozici potřebné údaje. V současné době probíhá na úseku této 

přestupkové agendy interní kontrola. 

 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

151/ Žádost o poskytnutí informace z 25.10.2021 – poskytnutí informaci k vyřízení 

dřívější žádosti žadatele z 5.10.2021 ? 

Odpověď: 10.11.2021  

1. Žádost byla předána z e-podatelny: 5. 10. 2021 

2. Se žádostí byli obeznámeni: Josef Švec, Marek Švaříček, Pavel Stupka, Zuzana 

Najtová, Vilma Drápelová 

3. K vyřízení byla žádost předána k tomu kompetentní osobě: Pavel Stupka 

4. Datum předání žádosti kompetentní osobě: 5. 10. 2021 

5. Datum přečtení zprávy kompetentní osobou: 5. 10. 2021 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

152/ Žádost o poskytnutí informace z 3.11.2021 – jaká povolení vydal městský úřad VM 

ke stavební činnosti na pozemku p. č. 779/1 v k. ú. VM ? 

Odpověď: 18.11.2021  

Dne 8. 3. 2021 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, 

rozhodnutí o povolení výjimky pro stavbu KAVÁRNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ na pozemku parc. 

č. 779/1 v k. ú. Velké Meziříčí. 

Dne 12. 3. 2021 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, 

stavební povolení na stavbu KAVÁRNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ na pozemku parc. č. 779/1 v k. 

ú. Velké Meziříčí. 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení  

 

 

153/ Žádost o poskytnutí informace z 3.11.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 3.11.2021 ? 

Odpověď: 18.11.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 



JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

154/ Žádost o poskytnutí informace z 4.11.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 27.10. a 3.11.2021, včetně zápisů ? 

Odpověď: 18.11.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

155/ Žádost o poskytnutí informace z 5.11.2021 – jaká povolení vydal městský úřad VM 

ke stavební činnosti na pozemcích p. č. 5572/1,2,3,5 v k. ú. VM ? 

Odpověď: 18.11.2021  

Dne 19. 3. 2021 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, 

rozhodnutí – společné povolení pro stavbu AREÁL PŮJČOVNY KEROUŠ s.r.o., mimo jiné i 

na výše uvedených pozemcích. 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

  

156/ Žádost o poskytnutí informace z 15.10.2021 – poskytnutí kopie přestupkového spisu 

na úseku dopravních přestupků ? 

Odpověď: 18.10.2021  

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle ustanovení § 15 InfZ odmítnuto. 

 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

157/ Žádost o poskytnutí informace z 8.11.2021 – jaká povolení vydal městský úřad VM 

ke stavební činnosti na pozemku p. č. st. 75, stavební objekt č. ev. 4, k. ú. Baliny ? 

Odpověď: 18.11.2021  

Dne 26.7.2021 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, 

společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru: stavební 

úpravy chaty č. e. 4 Baliny na pozemku stavební parcela č. 75 v k.ú. Baliny. 

 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení  

 

                                                                         Informace č. 148 - 157 zveřejněny 19.11.2021 

 



158/ Žádost o poskytnutí informace z 19.11.2021 – kopie žádostí a rozhodnutí vydaných 

městským úřadem VM ke stavební činnosti na pozemku p. č. 779/1 v k. ú. VM ? 

Odpověď: 21.12.2021  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  

 

 

159/ Žádost o poskytnutí informace z 19.11.2021 – kopie žádostí a rozhodnutí vydaných 

městským úřadem VM ke stavební činnosti na pozemcích p. č. 5572/1,2,3,5 v k. ú. VM ? 

Odpověď: 21.12.2021  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

  

 

160/ Žádost o poskytnutí informace z 16.11.2021 – kopie žádostí a rozhodnutí vydaných 

městským úřadem VM ke stavební činnosti na pozemku p.č. 622/13 v k.ú. Chlumek ? 

Odpověď: 25.11.2021  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  

 

161/ Žádost o poskytnutí informace z 24.11.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.11.2021 ? 

Odpověď: 9.12.2021  

Kopie části podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty, 

zčásti byla žádost dle ustanovení § 15 InfZ odmítnuta. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

162/ Žádost o poskytnutí informace z 1.12.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.11.2021, včetně kopie zápisu ? 

Odpověď: 16.12.2021  

Kopie veškerých podkladových materiálů i zápisu byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



163/ Žádost o poskytnutí informace z 9.12.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 8.12.2021 ? 

Odpověď: 22.12.2021  

Kopie podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

164/ Žádost o poskytnutí informace z 12.12.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 8.12.2021, včetně zápisu ? 

Odpověď: 22.12.2021  

Kopie podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

165/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – poskytnutí kopií smluv, jejichž 

předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace VZ 

uzavřených v období mezi 1.1.2019 – 30.11.2021 ? 

Odpověď: 20.12.2021 

Smlouvy na administraci veřejných zakázek uzavřených městem Velké Meziříčí v období 

mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021 jsou zveřejněny zde: 

2021: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16763615?backlink=x1ive  

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15447855?backlink=rml5l 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16723355?backlink=3wwjo 

 

2020: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11529804?backlink=rml5l 

 

2019 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10038826?backlink=egmzl 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10038830?backlink=egmzl 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9696319?backlink=egmzl 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9696315?backlink=egmzl 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8814855?backlink=egmzl 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16763615?backlink=x1ive
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15447855?backlink=rml5l
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16723355?backlink=3wwjo
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11529804?backlink=rml5l
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10038826?backlink=egmzl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10038830?backlink=egmzl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9696319?backlink=egmzl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9696315?backlink=egmzl
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8814855?backlink=egmzl


166/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – informace o způsobu zajištění služeb 

a činností spojených s kybernetickou bezpečností, případně kopie smluv ? 

Odpověď: 22.12.2021 

Tyto činnosti si město Velké Meziříčí zajišťuje svépomocí, prostřednictvím informatiků a 

právního úseku. 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

167/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – poskytnutí seznamu veřejných 

zakázek, které má město v úmyslu zahájit v roce 2022 ? 

Odpověď: 20.12.2021 

Jelikož zastupitelstvo města dne 14.12.2021 neschválilo rozpočet na příští rok, není 

stanoveno, které investiční akce se budou realizovat. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

168/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – informace o způsobu zajištění 

právních služeb, případně kopie smluv ? 

Odpověď: 22.12.2021 

Tyto činnosti si město Velké Meziříčí zajišťuje svépomocí, prostřednictvím právního úseku, 

s výjimkou jediného případu – kopie smlouvy byla žadateli poskytnuta. 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

169/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – informace o způsobu, jakým město 

uchovává uložená data, která zpracovává v rámci své činnosti ? 

Odpověď: 22.12.2021 

Město Velké Meziříčí uschovává uložená data, která zpracovává v rámci své činnosti na 

vlastních uložištích. Tento systém byl pořízen v rámci projektu IROP. Zasíláme link na 

požadovanou smlouvu. 

   Město Velké Meziříčí | Registr smluv (gov.cz) 

 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6877939


170/  Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2021 – kopie smluv na pořízení, provoz, 

správu, rozvoj a údržbu softwarového vybavení ? 

Odpověď: 22.12.2021 

Msto Velké Meziříčí využívá k svému fungování již dlouhodobě dva informační systému IS 

Radnice VERA (ekonomika a agendové systémy) a KS Program (personální a mzdová 

agenda). V požadovaném období jsme uzavřeli níže uvedené dodatky.  

 

VERA s.r.o.,  

               Město Velké Meziříčí | Registr smluv (gov.cz) 

KS program 

               MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Registr smluv (gov. 

 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

171/ Žádost o poskytnutí informace z 16.12.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 15.12.2021, včetně zápisu ? 

Odpověď: 22.12.2021  

Kopie podkladových materiálů včetně zápisu byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

172/ Žádost o poskytnutí informace z 16.12.2021 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 15.12.2021? 

Odpověď: 22.12.2021  

Kopie podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17443987?backlink=pru4m
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14109476?backlink=npj9b

