
1/ Žádost o poskytnutí informace z 3.1.2022 – poskytnutí údajů z bankovního výpisu 

města za rok 2021 ? 

Odpověď:  5.1.2021  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace z 6.1.2022 – poskytnutí  informací o investičních plánech 

města v roce 2022? 

Odpověď: 17.1.2022  

Investiční záměry města Velké Meziříčí pro rok 2022 jsou stanoveny v rozpočtu města, který 

je zveřejněn zde: https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=38549  

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 11.1.2022 – poskytnutí kopií zápisů z jednání komise 

kulturní a cestovního ruchu města VM za rok 2021? 

Odpověď:  26.1.2022 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

4/ Žádost o poskytnutí informace z 12.1.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 12.1.2022 ? 

Odpověď:  26.1.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 20.1.2022 – přehled absencí členů rady města VM 

v roce 2021  ? 

Odpověď: 3.2.2022 

Počet absencí v radě města v roce 2021: 

- Starosta města Ing. arch. Alexandros Kaminaras – 1 

- Místostarosta města Ing. František Smažil – 1 

  Radní: 

- Ing. František Fňukal – 1 

- Mgr. Josef Prokop – 0 

https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=38549


- Mgr. Tomáš Rapušák – 13 

- MVDr. Ivo Šulc – 0 

- Ing. Petr Velička – 4 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

6/ Žádost o poskytnutí informace z 21.1.2022 – poskytnutí informací k pokutám za 

dopravní přestupky v roce 2021? 

Odpověď:  2.2.2022  

1.  Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po 

termínu splatnosti): uloženy pokuty v celkové výši 10 845 700,- Kč, neuhrazeno v termínu splatnosti 4 

675 331 Kč. 

2. Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po 

termínu splatnosti) předaná k úřednímu vymáhání:  Jedná se o částku 4 675 331 Kč,  pohledávky po 

splatnosti zpracovává finanční odbor postupem dle daňového řádu. 

3. Nejvyšší pokuta udělená za přestupek v oblasti dopravy s uvedením výše a okolností přestupku : 

Nejvyšší udělená pokuta v oblasti dopravy byla ve výši 144000,- Kč v roce 2020, za překročení 

hmotnosti vozidla při vysokorychlostním vážení.    

4. Nejčastější prohřešek v oblasti dopravy s obvyklou výší udělené pokuty: Nejčastějším přestupkem v 

oblasti dopravy (řešeno v posledních letech Městským úřadem Velké Meziříčí), bylo překročení nejvyšší 

dovolené rychlosti. Pokuta je ukládána v souladu se zákonem, tedy obvyklá výše pokuty ve správním 

řízení u přestupků týkající se překročení rychlosti dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona 

číslo 361/2000 Sb., je ve výši 1500,-Kč až 2500,- Kč, u překročení rychlosti dle ustavení § 125c odst. 1 

písm. f) bod 3 zákona číslo 361/2000 Sb., ve výši 2500,-Kč  až 5000,- Kč a u překročení rychlosti dle 

ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona číslo 361/2000 Sb., ve výši 5000,-Kč – 10000,- Kč. Při 

hodnocení výměr jednotlivých pokut se přihlíží v zákoně demonstrativně uvedeným okolnostem, které 

mají vliv na míru společenské škodlivosti přestupku, tedy nelze výše pokut více generalizovat.    

 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 25.1.2022 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na žadatelem určených pozemcích, včetně kopie stavební dokumentace ? 

Odpověď: 9.2.2022 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 25.1.2022 – poskytnutí  informací ke kontrolám 

provedeným stavebním úřadem a obecním živnostenským úřadem v období 2017-2021 ? 

Odpověď: 8.2.2022 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

Zdeňka Peterková, vedoucí Obecního živnostenského úřadu 

 

 

 

 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_7_2022.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_8_2022.pdf


9/ Žádost o poskytnutí informace z 26.1.2022 – poskytnutí  zápisů z jednání kontrolního a 

finančního výboru za rok 2021 ? 

Odpověď: 28.1.2022  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Eliška Vokounová, odbor školství a kultury a Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního 

odboru 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 26.1.2022 – poskytnutí  zápisů z jednání kontrolního 

a finančního výboru za rok 2020 ? 

Odpověď: 28.1.2022  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Eliška Vokounová, odbor školství a kultury a Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního 

odboru 

11/ Žádost o poskytnutí informace z 26.1.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 12.1.2022 a 26.1.2022, včetně zápisů ? 

Odpověď:  10.2.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů včetně zápisů byly žadateli v jím požadovaném 

formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 26.1.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 26.1.2022 ? 

Odpověď:  10.2.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

13/ Žádost o poskytnutí informace z 27.1.2022 – poskytnutí podkladových materiálů pro 

schůzi rady města dne 9.2.2022, které jsou k dispozici ? 

Odpověď:  31.1.2022  

Kopie vyžádaných existujících materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 



14/ Žádost o poskytnutí informace z 27.1.2022 – poskytnutí informací k dluhu fi Obecník 

s.r.o. k 31.12.2021 ? 

Odpověď:  1.2.2022  

Výše dluhu společnosti Obecník s.r.o.  

- z titulu dlužného nájmu činí 256.041,76 Kč, úroky z prodlení k 31.12.2021 celkem 79.652,09 

Kč a náhrada nákladů řízení, tj. soudní poplatek 14.377,- Kč. 

- z titulu nezaplacené faktury činí 4.558,66 Kč, úroky z prodlení k 31.12.2021 – 1.233,55 Kč a 

náhrada nákladů řízení 1.900,- Kč. 

 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 9.2.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.2.2022 ? 

Odpověď:  24.2.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

16/ Žádost o poskytnutí informace z 13.2.2022 – poskytnutí  informací k jednacím řízením 

bez uveřejnění? 

Odpověď: 28.2.2022  

Město Velké Meziříčí v období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) nezahájilo žádné 

jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

                                                                                 Informace č. 1 – 16 zveřejněny 1.3.2022 

 

 

 

 

 



17/ Žádost o poskytnutí informace z 16.2.2022 – poskytnutí rozpisu rozpočtovaných 

položek v roce 2022 týkajících se informačního centra a Velkomeziříčska? 

Odpověď:  3.3.2022 

Informační centrum 

Platy zaměstnanců                         845 000,- Kč 

Dohody  IC                                      70 000,- Kč 

Pojistné na SZ                                208 000,- Kč 

Pojistné na ZP                                  78 000,- Kč 

Propagační materiály města           450 000,- Kč 

Velkomeziříčsko 

Náklady na tisk a distribuci            600 000,- Kč 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

18/ Žádost o poskytnutí informace z 16.2.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.2.2022 ? 

Odpověď:  2.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

19/ Žádost o poskytnutí informace z 16.2.2022 – poskytnutí  seznamu IČ OSVČ 

kontrolovaných v letech 2017-2021 odborem obecního živnostenského úřadu ? 

Odpověď: 2.3.2022 

Poskytnutí informací odmítnuto v souladu s ust. § 8a, §15 InfZ. 

Zdeňka Peterková, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu 

 

 

20/ Žádost o poskytnutí informace z 21.2.2022 – poskytnutí  informací k přestupkovým 

řízením na odboru dopravy včetně žádosti o poskytnutí informací o výši platu 

konkrétního úředníka ? 

Odpověď: 28.2.2022 

Informace poskytnuty pouze zčásti: v roce 2020 bylo odborem dopravy MěÚ Velké Meziříčí 

řešeno 24 667 přestupků , v roce 2021 pak 11639 přestupků, nebylo vydáno žádné nezákonné 

rozhodnutí. 

Ohledně platu bylo poskytnutí informací odmítnuto v souladu s ust. § 8a, §15 InfZ. 

 

Bc. Petr Juránek, odbor dopravy a SH 

 



21/ Žádost o poskytnutí informace z 22.2.2022 – poskytnutí kopií smluv, které město 

uzavřelo k 22.2.2022 a nebyly k tomuto datu zveřejněny v registru smluv ? 

Odpověď:  9.3.2022  

Kopie smluv byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

22/ Žádost o poskytnutí informace z 23.2.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.2.2022 ? 

Odpověď:  10.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace z 23.2.2022 – poskytnutí  informací k úsekovému 

měření rychlosti ? 

Odpověď: 23.2.2022 

Městský úřad Velké Meziříčí nemá v současné době ve správě žádný stacionární radar.  

 

Bc. Petr Juránek, odbor dopravy a SH 

 

24/ Žádost o poskytnutí informace z 24.2.2022 – poskytnutí  kopie části přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 24.2.2022 

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Bc. Jitka Hamáčková, odbor dopravy a SH 

 

25/ Žádost o poskytnutí informace z 16.2.2022 – poskytnutí  informací o počtech 

kontrolních prohlídek provedených stavebním úřadem v letech 2017 -2021 ? 

Odpověď: 25.2.2022 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, právník odboru výstavby a územního rozvoje 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_25_2022.pdf


26/ Žádost o poskytnutí informace z 22.2.2022 – poskytnutí  kopie dokumentace 

související se stavební činností na pozemcích p.č. 3618/3 a 3627/150, k.ú. Vel. Meziříčí ? 

Odpověď: 9.3.2022  

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Mgr. Renata Havránková, právník odboru výstavby a územního rozvoje 

27/ Žádost o poskytnutí informace z 3.3.2022 – poskytnutí informací o opatřeních pro 

plnění povinné školní docházky dětmi z Ukrajiny? 

Odpověď:  18.3.2022 

Všechny školy a školská zařízení zřízená městem VM postupují dle Metodického pokynu 

MŠMT. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

28/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.3.2022 – poskytnutí informací o počtu osob, 

kterým byla prominuta povinnost úhrady místních poplatků z důvodu válečných událostí 

na Ukrajině? 

Odpověď:  7.3.2022 

V současné době není na území města evidován žádný uprchlík, kterému by vznikla 

poplatková povinnost. 

 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

29/ Žádost o poskytnutí informace z 8.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 8.3.2022 ? 

Odpověď:  23.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 3.3.2022 – poskytnutí informací vztahujících se 

k působnosti státního zastupitelství ? 

Odpověď:  9.3.2022  

Žadateli sděleno, že žádost o informace nespadá do působnosti města VM a jako taková se 

odkládá. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



31/ Žádost o poskytnutí informace z 3.3.2022 – poskytnutí  kopie části přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 8.3.2022 

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Zlata Novotná, odbor dopravy a SH 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí informací o peněžitých 

plněních vyplacených v období 2020-2022 ve prospěch bývalých i současných starostů a 

místostarostů ? 

Odpověď:  21.3.2022  

Informace byly žadateli poskytnuty formou odkazu na právní předpisy, podle kterých jsou 

uvolnění členové zastupitelstva odměňováni. 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

33/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí  dokumentace za období 2019-

2022 týkající se výstavby krytého plaveckého bazénu? 

Odpověď: 23.3.2022  

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

34/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí  dokumentace za období 2019-

2022 týkající se rekonstrukce ev. výstavby zimního stadionu? 

Odpověď: 23.3.2022  

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí  dokumentace za období 2019-

2022 týkající se rekonstrukce Náměstí ? 

Odpověď: 23.3.2022  

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 



36/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.2.2022 a 9.3.2022, včetně zápisů ? 

Odpověď:  24.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 8.3.2022 ? 

Odpověď:  24.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí informací o veškerých 

finančních nákladech na provoz Velkomeziříčska za období 2019 - 2022? 

Odpověď:  25.3.2022 

2019 

Mzdové náklady                              573 704,- Kč 

DPP                                                   76 690,- Kč 

Ostatní náklady                                471 963,- Kč 

 

2020 

Mzdové náklady                              818 111,- Kč 

DPP                                                 110 176,- Kč 

Ostatní náklady                                467 367,- Kč 

 

2021 

Mzdové náklady                              1 198 771,- Kč 

DPP                                                      79 674,- Kč 

Ostatní náklady                                  546 286,- Kč 

 

2022 

Mzdové náklady                              204 648,- Kč 

DPP                                                      6 306,- Kč 

Ostatní náklady                                196 470,- Kč 

 

Ostatní náklady zahrnutí především tiskařské práce, distribuci, telekomunikační služby, 

licence, webhosting, semináře a nákup drobného materiálu. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 



39/ Žádost o poskytnutí informace z 9.3.2022 – poskytnutí informací o veškerých 

finančních nákladech na tvorbu videí – „tiskových konferencí“ včetně uvedení jmen osob, 

které se na videích podílely? 

Odpověď:  25.3.2022 

Videa byla pořízena panem Jiřím Michlíčkem od dubna 2021 do února 2022 v počtu 19 

videozáznamů. Celkem byla městem uhrazena částka 34 485,- Kč. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

40/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.3.2022 ? 

Odpověď:  25.3.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

                                                                               Informace č. 17 – 40 zveřejněny 25.3.2022 

 

41/ Žádost o poskytnutí informace z 22.3.2022 – poskytnutí  informací o komunikaci ve 

věci nedodání osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT? 

Odpověď: 6.4.2022  

Veškerá komunikace s dodavatelskou firmou ve věci dokončení zakázky „Osvětlení plochy pro 

parkování v areálu SVIT ve Velkém Meziříčí“ probíhala zatím výhradně telefonickou formou. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace z 23.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.3.2022 ? 

Odpověď:  7.4.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 



43/ Žádost o poskytnutí informace z 24.3.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.3.2022, včetně zápisu ze schůze ? 

Odpověď:  8.4.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů a zápisu ze schůze RM byly žadateli v jím 

požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 28.2.2022 – poskytnutí  informací formou přehledu 

rozhodnutí dle stavebního zákona za období říjen – prosinec 2021 ? 

Odpověď: 25.3.2022  

Požadované informace byly žadateli formou přehledu poskytnuty. 

Mgr. Renata Havránková, referent stavebního a územního řízení 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 24.3.2022 – poskytnutí informací vztahujících se 

k aktuální situaci na Ukrajině ? 

Odpověď:  8.4.2022  

Žadateli sděleno, že žádost o informace nespadá do působnosti města VM a jako taková se 

odkládá. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 28.3.2022 – poskytnutí informací vztahujících se 

k cestě Petra Fialy na Ukrajinu ? 

Odpověď:  8.4.2022  

Žadateli sděleno, že žádost o informace nespadá do působnosti města VM a jako taková se 

odkládá. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 15.3.2022 – poskytnutí  kopie části přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 31.3.2022 

Kopie požadovaných dokumentů byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Ing. Zlata Novotná, odbor dopravy a SH 

 

 

 

                                                                                 Informace č. 41 – 47 zveřejněny 8.4.2022 



48/ Žádost o poskytnutí informace z 31.3.2022 – poskytnutí  seznamu usnesení rady města 

týkajících se pouti 2022 ve Velkém Meziříčí? 

Odpověď: 8.4.2022  

K pouti ve Velkém Meziříčí se váže usnesení RM č. 2899/86/RM/2022.  

Žádná oficiální jednání o konání pouti v roce 2022 neproběhla. 
 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 31.3.2022 – poskytnutí  kopií informací poskytnutých 

Kraji Vysočina v reakci na nařízení hejtmana č. 1/2022 ? 

Odpověď: 6.4.2022  

Na Kraj Vysočina nebyly žádné takové informace dosud odeslány.  

 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 6.4.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 6.4.2022 ? 

Odpověď:  21.4.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

51/ Žádost o poskytnutí informace z 7.4.2022 – poskytnutí  informací ve věci nedodání 

osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT? 

Odpověď: 25.4.2022  

1. Opožděnou realizaci díla „Osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT ve Velkém 

Meziříčí“ s firmou 3D POLYLIGHT, s.r.o. řeší vedoucí oddělení investorské činnosti, 

Bc. Antonín Šilhavý. 

2. Starosta města Ing. arch. Alexandros Kaminaras je o dané věci Bc. Šilhavým průběžně 

informován,  několikrát rovněž telefonicky komunikoval s jednatelem společnosti 3D 

POLYLIGHT, s.r.o. 
 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 



52/ Žádost o poskytnutí informace z 7.4.2022 – poskytnutí  informací o komunikaci ve věci 

nedodání osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT? 

Odpověď: 25.4.2022  

1. Opožděnou realizaci díla „Osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT ve Velkém 

Meziříčí“ s firmou 3D POLYLIGHT, s.r.o. řeší vedoucí oddělení investorské činnosti, 

Bc. Antonín Šilhavý. 

2. Z jednání o stavu akce „Osvětlení plochy pro parkování v areálu SVIT ve Velkém 

Meziříčí“ nebyly vyhotovovány písemné zápisy. 

3. Starosta města je v dané věci průběžně informován. 

4. V dané věci je jednáno s obchodní společností 3D POLYLIGHT s.r.o., kontakt je k 

dispozici zde: http://www.polylight.cz/. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

53/ Žádost o poskytnutí informace z 5.4.2022 – poskytnutí informací z územních 

rozhodnutí vydaných za období leden – březen 2022 ? 

Odpověď:  20.4.2022  

Požadované informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

Mgr. Renata Havránková, právník odboru výstavby a územního rozvoje 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 11.4.2022 – poskytnutí informací o všech subjektech, 

které se jakýmkoliv způsobem podílí na přípravě Velkomeziříčska ? 

Odpověď:  19.4.2022  

Sdělení jména a příjmení osob, firem či jiných subjektů, kteří jsou placeni městem a podílí se 

aktuálně na přípravě Velkomeziříčska v tištěné i elektronické verzi: 

Zuzana Najtová 

Lucie Málková 

Tina Kárníková 

Jaromír Kvíčala 

Kateřina Maloušková 

SAMAB PRESS GROUP a.s. 

  

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

55/ Žádost o poskytnutí informace z 20.4.2022 – spolupracoval při tvorbě 

Velkomeziříčska v roce 2022 pan P. Martakidis nebo M. Číhal ? 

Odpověď:  4.5.2022  

http://www.polylight.cz/


Pan Martakidis spolupracoval při dokončování grafiky v měsíci lednu a únoru 2022 a pan 

Číhal spolupracuje na dokončování grafiky od května 2022. 

 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

56/ Žádost o poskytnutí informace z 20.4.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 20.4.2022 ? 

Odpověď:  5.5.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

57/ Žádost o poskytnutí informace z 24.2.2022 – poskytnutí  kopie celého přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 2.3.2022 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 InfZ. 

 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

58/ Žádost o poskytnutí informace z 17.3.2022 – poskytnutí  kopie celého přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 17.3.2022 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 InfZ. 

 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

59/ Žádost o poskytnutí informace z 18.3.2022 – poskytnutí  kopie celého přestupkového 

spisu žadatele ? 

Odpověď: 23.3.2022 

Poskytnutí informací odmítnuto rozhodnutím dle ustanovení § 15 InfZ. 

 

Ing. Petra Pešková, odbor dopravy a SH 

 

 



60/ Žádost o poskytnutí informace z 25.4.2022 – poskytnutí  informací týkajících se event. 

změn dopravní obslužnosti v lokalitě Hliniště ? 

Odpověď: 9.5.2022 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

61/ Žádost o poskytnutí informace z 27.4.2022 – poskytnutí  informací ve věci výstavby 

pumptracku ve Velkém Meziříčí ?  

Odpověď: 10.5.2022  

Město Velké Meziříčí připravuje vybudování pumptracku ve dvou lokalitách, a to: 

1. v lokalitě Palouky ve Velkém Meziříčí, kde se v současné době zpracovává studie na 

základě smlouvy zveřejněné zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20056011?backlink=fueg6  

2. na ul. Školní ve Velkém Meziříčí jako součást volnočasové plochy, více o projektu zde: 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/13149-volnocasove-hriste-

skolni-oslavicka-velke-mezirici 
 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

62/ Žádost o poskytnutí informace z 28.4.2022 – poskytnutí  informací týkajících se event. 

umístění mobiliáře v lokalitě Hliniště ? 

Odpověď: 9.5.2022 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

63/ Žádost o poskytnutí informace z 28.4.2022 – poskytnutí  informací týkajících se 

odstranění značení provedeného žadatelem na veřejném prostranství ? 

Odpověď: 10.5.2022 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

64/ Žádost o poskytnutí informace z 2.5.2022 – poskytnutí informací  k využití Portálu 

občana ? 

Odpověď: 11.5.2022 – viz příloha 

Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_60_2022.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20056011?backlink=fueg6
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/13149-volnocasove-hriste-skolni-oslavicka-velke-mezirici
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/13149-volnocasove-hriste-skolni-oslavicka-velke-mezirici
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_62_2022.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_63_2022.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_64_2022.pdf


65/ Žádost o poskytnutí informace z 4.5.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 4.5.2022 ? 

Odpověď:  18.5.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

66/ Žádost o poskytnutí informace z 5.5.2022 – poskytnutí  informací z bankovního výpisu 

města za období leden – duben 2022 ? 

Odpověď: 9.5.2022  

Požadované informace byly žadateli formou přehledu poskytnuty. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

67 a 68/ Žádosti o poskytnutí informace z 12. a 18.5.2022 – poskytnutí  informací 

týkajících se činnosti soukromého zemědělce v Mostištích ? 

Odpověď: 20.5.2022  

- V působnosti Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, není 

problematika chovu skotu, včetně dotací do chovatelského zařízení, ale ani 

problematika související s porážkou hospodářských zvířat a dalším využitím jatečných 

nebo kafilerních produktů. S případnými dotazy se můžete obrátit na Státní zemědělský 

intervenční fond, Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správu, podle povahy 

konkrétního dotazu. 

 

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel v říjnu 2020 

postoupení přestupku a odborné vyjádření Krajské veterinární správy Státní veterinární 

správy pro Kraj Vysočina týkající se uvedeného zemědělského chovatele. Postoupení 

přestupku nám bylo zasláno na základě kontrol daného hospodářství uskutečněných 

Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina v srpnu téhož 

roku. Na základě předložených podkladů byl chovatel správním orgánem uznán vinným 

za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a byla mu uložena 

sankce ve formě pokuty. 

Mgr. Jan Palas, odbor životního prostředí 

 

 

 

 



69/ Žádost o poskytnutí informace z 18.5.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 18.5.2022 ? 

Odpověď:  2.6.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                             Informace č. 48 - 69 zveřejněny 3.6.2022 

70/ Žádost o poskytnutí informace z 26.5.2022 – poskytnutí  kopií smluv ve vztahu 

k pozemku p.č. 3627/2 v k.ú. Velké Meziříčí? 

Odpověď: 8.6.2022  

Kopie vyžádaných smluv byly žadateli jím požadovaném formátu poskytnuty. 

Mgr. et Bc. Zdeňka Zemanová, vedoucí oddělení majetkoprávního 

 

71/ Žádost o poskytnutí informace z 2.6.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 1.6.2022 ? 

Odpověď:  22.6.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

72/ Žádost o poskytnutí informace z 9.6.2022 – poskytnutí  kopií smluv ve vztahu 

k pozemku p.č. 3627/2 v k.ú. Velké Meziříčí, včetně veškerých příloh ? 

Odpověď: 23.6.2022  

Kopie vyžádaných smluv včetně všech příloh  byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

Mgr. et Bc. Zdeňka Zemanová, vedoucí oddělení majetkoprávního 

73/ Žádost o poskytnutí informace z 16.6.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 16.6.2022 ? 

Odpověď:  1.7.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



74/ Žádost o poskytnutí informace z 22.6.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 21.6.2022 ? 

Odpověď:  1.7.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                                 Informace č. 70 - 74 zveřejněny 1.7.2022 

 

75/ Žádost o poskytnutí informace z 22.6.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 22.6.2022 ? 

Odpověď:  07.07.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

76/ Žádost o poskytnutí informace z 27.6.2022 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na pozemku p.č. 5573/2 v k.ú. Velké Meziříčí ? 

 

Odpověď: 07.07.2022 – viz příloha  

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

77/ Žádost o poskytnutí informace z 22.07.2022 – přehled politických stran a uskupení, 

které podaly kandidátní listiny do komunálních voleb ? 

Odpověď:  22.07.2022  

Zasílám požadované. Řazeno dle abecedy: 

- KDU - ČSL a nezávislí kandidáti ( Sdružení politické strany a nezávislých 

kandidátů) 

- ODS spolu s TOP 09 a nezávislými ( Sdružení politické strany Občanská 

demokratická strana a nezávislých kandidátů) 

- PRO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ( Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů – 

sdružení České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů) 

- Společně VM ( sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů) 

Dále sděluji, že Český statistický úřad zveřejní registr kandidátů na svých webových 

stránkách www.volby.cz dne 10. 8. 2022 po 16. hodině.  

 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_76_2022.pdf
http://www.volby.cz/


78/ Žádost o poskytnutí informace z 11.07.2022 – poskytnutí  přehledu rozhodnutí dle 

stavebního řádu vydaných za období od 1.4.2022 do 30.6.2022 a týkající se pozemních 

staveb pro právnické osoby ? 

 

Odpověď: 25.07.2022  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

 

                                                                                Informace č. 75 - 78 zveřejněny 23.8.2022 

79/ Žádost o poskytnutí informace z 11.8.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 10.8.2022 ? 

Odpověď:  24.08.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

80/ Žádost o poskytnutí informace z 22.8.2022 – poskytnutí statistických údajů o účasti 

jednotlivých členů RM na schůzích ve volebním období 2018 - 2022 ? 

Odpověď:  06.09.2022 – viz příloha  

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

81/ Žádost o poskytnutí informace z 24.8.2022 – poskytnutí informací o smluvních 

vztazích mezi městem VM a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko ? 

Odpověď:  29.08.2022 – výzva k upřesnění žádosti  

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

82/ Žádost o poskytnutí informace z 24.8.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 24.8.2022 ? 

Odpověď:  14.09.2022  

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/2022/Priloha_c_80_2022.pdf


 

83/ Žádost o poskytnutí informace z 31.8.2022 – poskytnutí  informací ke stavební činnosti 

na pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Velké Meziříčí ? 

 

Odpověď: 14.09.2022  

Dne 6. 1. 2017 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, územní 

souhlas č. j. VÝST/82/2017 /124/2017-krib/3 pro stavbu na pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Velké 

Meziříčí: ODSTAVNÁ PLOCHA. Stavba obsahuje vybudování odstavné plochy. 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

 

84/ Žádost o poskytnutí informace z 07.09.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 07.09.2022 ? 

Odpověď:  22.09.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

                                                                                Informace č. 79 - 84 zveřejněny 23.9.2022 

 

 

85/ Žádost o poskytnutí informace z 13.9.2022 – poskytnutí kopie cenové nabídky 

k objednávce SPR/375/2022 od firmy AUTOCONT a.s. ? 

Odpověď:  24.9.2022 – viz příloha 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

86/ Žádost o poskytnutí informace z 15.9.2022 – poskytnutí informací o pokutách 

uložených chovateli hospodářských zvířat v obci Mostiště ? 

Odpověď:  16.9.2022 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, uložil v roce 2020 chovateli za 

porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,  pokutu ve výši 1 000,- Kč.  

Ve věci porušení zákonů týkajících se chovu zvířat v daném hospodářství v roce 2022, 

sdělujeme, že je Policií ČR, územním odborem Žďár nad Sázavou, vedeno trestní řízení pro 

podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat.  

 

Mgr. Jan Palas, úředník odboru životního prostředí 

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_85_2022.pdf


87/ Žádost o poskytnutí informace z 19.9.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.9.2022 ? 

Odpověď:  03.10.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

88/ Žádost o poskytnutí informace z 21.09.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 21.09.2022 ? 

Odpověď:  05.10.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

89/ Žádost o poskytnutí informace z 05.10.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 05.10.2022 ? 

Odpověď:  19.10.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

90/ Žádost o poskytnutí informace z 22.09.2022 – poskytnutí  informací týkajících se 

kolaudace RD  v k.ú. Velké Meziříčí ? 

 

Odpověď: 11.10.2022 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

 

91/ Žádost o poskytnutí informace z 29.09.2022 – poskytnutí  informací týkajících se 

stavebních povolení k nemovitostem v k.ú. Chlumek ? 

 

Odpověď: 12.10.2022 – viz příloha 

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

 

                                                                             Informace č. 85 - 91 zveřejněny 21.10.2022 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_90_2022.pdf
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92/ Žádost o poskytnutí informace z 03.10.2022 – poskytnutí  přehledu rozhodnutí dle 

stavebního řádu vydaných za období od 1.7.2022 do 30.9.2022 a týkající se pozemních 

staveb pro právnické osoby ? 

 

Odpověď: 19.10.2022  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Mgr. Renata Havránková, odbor výstavby a územního rozvoje 

93/ Žádost o poskytnutí informace z 21.10.2022 – poskytnutí kopie cenové nabídky 

k objednávce SPR/436/2022 ? 

Odpověď:  2.11.2022 – viz příloha 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

94/ Žádost o poskytnutí informace z 25.10.2022 – poskytnutí informací k postupu odboru 

dopravy MěÚ Velké Meziříčí ohledně nepovoleného umístění dopravního značení  ? 

Odpověď:  10.11.2022 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

95/ Žádost o poskytnutí informace z 26.10.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 26.10.2022 ? 

Odpověď:  10.11.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

96/ Žádost o poskytnutí informace z 03.11.2022 – poskytnutí kopie cenové nabídky 

k objednávce SPR/495/2022 ? 

Odpověď:  16.11.2022 – viz příloha 

Bc. Ing. Josef Švec, vedoucí správního odboru 

97/ Žádost o poskytnutí informace z 04.11.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 02.11.2022 ? 

Odpověď:  10.11.2022  

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/2022/Priloha_c_93_2022.png
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_94_2022.pdf
https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_96_2022.pdf


98/ Žádost o poskytnutí informace z 09.11.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 09.11.2022 ? 

Odpověď:  24.11.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

99/ Žádost o poskytnutí informace z 23.11.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 23.11.2022 ? 

Odpověď:  07.12.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

100/ Žádost o poskytnutí informace z 29.11.2022 – poskytnutí hodnocení jednatelů Jupiter 

clubu s.r.o. a TS VM s.r.o. za jednotlivé měsíce 2022 ? 

Odpověď:  13.12.2022  

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

101/ Žádost o poskytnutí informace z 05.12.2022 – poskytnutí informací ke zprovoznění 

nového přechodu pro chodce na ul. Hornoměstská ? 

Odpověď:  14.12.2022  

Přesunutí přechodu pro chodce na ul. Hornoměstská bylo jedním ze stavebních objektů akce 

Rezidence Balinka 1 – SOI 01 Úprava vjezdu a zpevněných ploch, na kterou uzavřel 

veřejnoprávní smlouvu se stavebníkem,  nahrazující územní a stavební řízení, odbor výstavby 

a územního  rozvoje  pod č.j. VÝST/59183/2020-Kř/2319/2020. Tuto veřejnoprávní smlouvu 

zasíláme v příloze.  

Součástí podkladů bylo i závazné stanovisko orgánu Policie ČR a závazné stanovisko odboru 

dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí, obě závazná stanoviska jsou ve veřejnoprávní 

smlouvě uvedena. Stavebník bohužel nerespektoval podmínky v nich obsažené, zejména 

dodržení požadavků TP 133 a vyhlášky 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.  

Po zjištění, že stavebník provedl přesunutí přechodu nesprávně, svolal odbor dopravy a 

silničního hospodářství jednání se zhotovitelem stavby na den 6.12.2022 na místě samém, kde 

byla dohodnuta opatření k zajištění nápravy. Jednalo se zejména o přeškrtnutí odstraněného 

přechodu žlutými kříži dle TP 133 (bylo provedeno 7.12.2022) a požadavek na úplné odstranění 

původního vodorovného dopravního značení.  Dále byl zhotovitel upozorněn na nesoulad 

provedení nového přechodu s vyhláškou 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, přílohy 1 a 2. (tento nesoulad je 

k dnešnímu dni také odstraněn).  



V uvedené věci odbor dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí kontaktoval i Policii ČR, 

Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, kterému předal zjištění z jednání dne 6.12.2022. Byla 

dohodnuta následná kontrola ze strany Dopravního inspektorátu koncem tohoto týdne, kde 

Dopravní inspektorát ověří splnění všech požadavků ze závazného stanoviska k povolení 

stavby. 

Dále v příloze zasílám stanovisko Města Velké Meziříčí č.j. SMB/91940/2019-kasp/2771/2019 

ze dne 8.10.2019 a pro úplnost i vyjádření správce silnice II/602 ze dne 13.12.2019. 

Stavba zatím dle informace z odboru výstavby a územního rozvoje není zkolaudována a Město 

Velké Meziříčí provedené úpravy také nepřevzalo. 

 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

102/ Žádost o poskytnutí informace z 07.12.2022 – poskytnutí kopie přílohy rozpočtového 

opatření projednaného RM dne 9.11.2022 ? 

Odpověď:  09.12.2022 – viz příloha 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

                                                                         Informace č. 92 - 102 zveřejněny 20.12.2022 

103/ Žádost o poskytnutí informace z 07.12.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 7.12.2022 ? 

Odpověď:  22.12.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

104/ Žádost o poskytnutí informace z 07.12.2022 – poskytnutí informací ke způsobu 

zadávání veřejných zakázek ? 

Odpověď:  19.12.2022  

ad 1) Město Velké Meziříčí zajišťuje proces zadání většiny zakázek prostřednictvím vlastních 

zaměstnanců. V roce 2022 zadalo jednu zakázku prostřednictvím externí firmy, v roce 2021 

byly touto cestou zadány 2 zakázky. 

ad 2) Externí administrátor bývá využíván pro jednotlivé případy na základě samostatné 

smlouvy. 

ad 3) Příspěvkové organizace města Velké Meziříčí jsou uvedeny zde: 

https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce/organizace-ve-meste/5055-prispevkove-

organizace-mesta, účel jejich založení pak je uveden na jejich webových stránkách. 

ad 4) Příspěvkové organizace města samostatně řeší pouze menší akce, na něž se nevztahuje 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. U větších 

akcí je s ohledem na pravidla jejich zřízení vždy zadavatelem město Velké Meziříčí.  

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/2022/Priloha_c_102_2022.pdf
https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce/organizace-ve-meste/5055-prispevkove-organizace-mesta
https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce/organizace-ve-meste/5055-prispevkove-organizace-mesta


ad 5) Příspěvkové organizace v uvedeném období nesjednaly externí administraci veřejných 

zakázek. 

ad 6) V roce 2022 byla realizována veřejná zakázka na služby „Vypracování projektové 

dokumentace rekonstrukce a přístavby Městské knihovny Velké Meziříčí“, předpokládaná 

hodnota zakázky 5 mil. Kč bez DPH. 

V roce 2021 byly realizovány veřejné zakázky na stavební práce „Oprava mostu a úprava ul. 

Třebíčská“, předpokládaná hodnota zakázky 8 832 000,- Kč a „Dům pro seniory ve Velkém 

Meziříčí“ předpokládaná hodnota zakázky 58 685 000,- Kč. 

ad 7) Uvedeno v bodě ad 5) 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník oddělení investorské činnosti 

 

105/ Žádost o poskytnutí informace z 13.12.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 9.12.2022 a seznam přítomných radních ? 

Odpověď:  22.12.2022  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. Schůze rady města se v tento den účastnili starosta Ing. arch. Alexandros 

Kaminaras, místostarosta Martin Kaman, Ing. Tomáš Bílek a Mgr. Josef Prokop. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

106/ Žádost o poskytnutí informace z 20.12.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.12.2022 ? 

Odpověď:  04.01.2023  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

107/ Žádost o poskytnutí informace z 22.12.2022 – poskytnutí veškerých podkladových 

materiálů pro schůzi rady města konanou dne 21.12.2022 ? 

Odpověď:  04.01.2023  

Kopie veškerých podkladových materiálů byly žadateli v jím požadovaném formátu 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

                                                                         Informace č. 103 - 107 zveřejněny 11.01.2023 

 

 


