
Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský 

úřad Velké Meziříčí v roce 2015 

 

1/ Žádost o poskytnutí informace z 2.1.2015 – poskytnutí zápisů ze zasedání 

zastupitelstva města ve dnech 15.5.2012, 19.12.2012, 26.3.2013, 18.6.2013 a 5.11.2013 ? 

Odpověď:  15.1.2015 

Kopie vyžádaných zápisů ze zasedání zastupitelstva města byly žadateli jako občanovi města 

Velké Meziříčí v souladu se zákonem o obcích poskytnuty – s ohledem na ochranu osobních 

údajů nelze tyto dokumenty zveřejnit na tomto místě. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí  

2/ Žádost o poskytnutí informace z 2.1.2015 – poskytnutí informací v souvislosti 

s rekonstrukcí víceúčelového sálu JUPITR clubu Velké Meziříčí – jaké smlouvy město 

Velké Meziříčí v rámci této investiční akce uzavřelo, zpřístupnění stavebního povolení a 

dalších správních rozhodnutí vztahujících se k této akci, poskytnutí kopie smlouvy mezi 

městem VM a realizátorem akce PKS stavby a.s. Žďár n. Sázavou ? 

Odpověď:  9.1.2015 

I. Město Velké Meziříčí uzavřelo v souvislosti s investiční akcí „Rekonstrukce 

víceúčelového sálu JUPITERclubu“ tyto smlouvy: 

 smlouva o dílo s Vysokým učením technickým, Brno, na provedení stavebně technického 

a statického průzkumu konstrukčních prvků – týkalo se statiky původní budovy (2008), 

 smlouvy s obchodní společností Atelier WIK, s.r.o - smlouva o dílo na vypracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí (5/2010), smlouva o dílo na vypracování 

dokumentace pro stavební povolení 6/2011), 

 smlouvy  s obchodní společností Atelier PENTA, v.o.s. – smlouva o dílo na vypracování 

dokumentace pro provedení stavby (9/2012), smlouva o dílo na vypracování projektové 

dokumentace rekonstrukce restaurační kuchyně (5/2013), mandátní smlouva na výkon 

autorského dozoru (10/2013), 

 mandátní smlouvy se společností RTS, a.s. na realizaci zadávacích řízení (10/2012), 

 smlouva o úvěru s ČSOB, a.s. (6/2013), 

 smlouvy s obchodní společností PKS stavby a.s. – smlouva o dílo na realizaci akce 

„Rekonstrukce víceúčelového sálu JUPITERclubu“ (9/2013) – tato smlouva je zveřejněna 

na profilu zadavatele www.e-zakazky.cz (zadejte IČ 00295671), smlouva o dílo na 

provedení rekonstrukce restaurační kuchyně (7/2014), 

 mandátní smlouva s panem Zdeňkem Lazárkem na výkon činnosti koordinátora BOZP 

(9/2013),  

 smlouvy se společností Pueblo – archeologická společnost, o.p.s. na provedení 

archeologického průzkumu (12/2013). 

 

II. V příloze bylo žadateli poskytnuto požadované stavební povolení, rozhodnutí o 

zkušebním provozu stavby a závazná stanoviska orgánu památkové péče.  

 

http://www.e-zakazky.cz/


Mgr. Ivana Pacalová 

Právník odboru výstavby a reg. rozvoje MěÚ Velké Meziříčí 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 9.1.2015 –  investiční plány města Velké Meziříčí na 

rok 2015 ? 

 

Odpověď: 13.1.2015 

Plán investičních akcí pro rok 2015 bude schválen zastupitelstvem města v průběhu I. čtvrtletí 2015. 

V současné době máme schváleny pouze dvě akce realizované v roce 2015, a to „Realizace úspor 

energie v objektu MŠ Nad Plovárnou“ a „Realizace úspor energie v objektu MŠ Sportovní“. Bližší 

informace získáte na profilu zadavatele na stránkách www.e-zakazky.cz. 

Mgr. Ivana Pacalová 

Právník odboru výstavby a reg. rozvoje  MěÚ Velké Meziříčí 

 

4/ Žádost o poskytnutí informace z 6.1.2015 – veřejné osvětlení – stav, rozsah využití, 

ekonomické zabezpečení, údržba ? 

Odpověď:  22.1.2015  

- Viz příloha –  

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 26.1.2015 – sdělení počtu pracovníků městského 

úřadu Velké Meziříčí od roku 2006, následně doplněno o možnost poskytnutí informací i 

z let dřívějších? 

Odpověď:  28.1.2015 

Žadateli byla poskytnuta data od roku 2001 (v tomto roce se na Městském úřadě Velké 

Meziříčí začal používat elektronický mzdový systém) – starší data již nejsou k dispozici.  

 

Počet pracovníků Městského úřadu Velké Meziříčí (bez Městské policie Velké Meziříčí) 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

zaměstnanců 

k 31.12. 

54 73 97 101 100 89 96 99 100 99 97 93 105 112 

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ Velké Meziříčí 

 

 

http://www.e-zakazky.cz/
http://www.mestovm.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_informaci4_2015.pdf


6/ Žádost o poskytnutí informace z 30.3.2015 – žádost o poskytnutí kopie smlouvy o dílo 

na opravu kulturní památky – domu čp. 77 na Náměstí ve Velkém Meziříčí? 

Odpověď:  30.3.2015 

Kopie smlouvy byla žadateli poskytnuta 

7/  Žádost o poskytnutí informace ze 7.4.2015 - jakým dodavatelem a za jakých 

podmínek jsou v objektech města Velké Meziříčí zajišťovány vnitřní a venkovní úklid, 

zda město Velké Meziříčí využívá nějaká energeticky úsporná opatření a poskytnutí 

kopií smluv a objednávek, na základě kterých jsou výše uvedené činnosti zajišťovány ? 
 

Odpověď: 22.4.2015 

 

Město Velké Meziříčí si správu a údržbu svých nemovitostí včetně vnitřního i venkovního 

úklidu zajišťuje vlastními zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou zařazeni jednak pod 

odbor správní Městského úřadu Velké Meziříčí, jednak pod odbor správy majetku a bytů 

Městského úřadu Velké Meziříčí (1 správce budov, 2 údržbáři, 6 uklízeček, 7 

administrativních pracovníků – u těchto se správa nemovitostí prolíná i s výkonem dalších 

působností). Pouze v případě jednoho bytového domu je uzavřena smlouva o zajištění 

úklidových prací s úklidovou firmou – jedná se o úklid společných prostor domu, kdy náklady 

na tuto službu jsou přeúčtovány nájemcům bytů. 

Město Velké Meziříčí žádná energeticky úsporná opatření nevyužívá. 

Příloha: Kopie Smlouvy o zajištění úklidových prací s fi V-LUXO, s.r.o. Velké Meziříčí. 

Úklid veřejného prostranství na území města Velké Meziříčí zajišťují Technické služby VM, 

s.r.o., Karlov 54, Velké Meziříčí, což je společnost se 100% majetkovou účastí města Velké 

Meziříčí. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

8/  Žádost o poskytnutí informace z 6.5.2015 – existuje ve Velkém Meziříčí titul/fond, 

jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému 

pomoci v hmotné nouzi, kolik osob v roce 2014 žádalo o tuto finanční pomoc, kolika 

osobám byla tato pomoc v roce 2014 přiznána, jaká celková finanční částka byla touto 

formou rozdělena, kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím poukazů, 

jaká jsou kritéria pro přiznání této finanční pomoci a zda jsou zachycena v nějakém 

dokumentu? 
 

Odpověď: 14.5.2015 

 

Ve městě Velké Meziříčí není zřízen žádný titul či fond, jehož prostřednictvím by mohli 

občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi. 

 

Mgr. Marta Muchová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

 

 

 

 



9/ Žádost o poskytnutí informace z 13.5.2015 – poskytnutí zápisů z jednání rady města 

Velké Meziříčí za měsíce leden-duben 2015, včetně podkladů pro jednání ? 

 

Odpověď: 22.5.2015 

 

Žadateli byly odeslány kopie zápisů ze schůzí rady města za předmětné období  po vyloučení 

osobních údajů, na poskytnutí podkladů pro jednání žadatel netrval s ohledem na jejich 

množství. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

10/  Žádost o poskytnutí informace z 22.5.2015 – investiční plány města Velké Meziříčí 

v roce 2015 s plánovanými termíny započetí projektu a předpokládaným termínem 

výběrového řízení na dodavatele ? 

 

Odpověď:  3.6.2015 

 

Stavební projekty města naplánované pro rok 2015 jsou již realizovány, další investiční akce, 

u nichž by teprve mělo proběhnout zadávací řízení, již v plánu nejsou. 

 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

 

 

 

 

11/  Žádost o poskytnutí informace z 27.5.2015, doplněna 1.6.2015  – poskytnutí zápisů z 

valných hromad JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí konaných v roce 2014-2015 včetně 

veškerých podkladů pro jednání a audio či videozáznamu z jednání ? 

 

Odpověď: 15.6.2015 

 

Žadateli byly poskytnuty kopie zápisů z jednání s vyloučením osobních údajů, včetně 

podkladů pro jednání. Audio ani videozáznamy z jednání valné hromady pořizovány nejsou.  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

12/  Žádost o poskytnutí informace z 28.5.2015 – žádost o poskytnutí kompletní kopie 

spisu vedeného odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké 

Meziříčí ve věci přestupku žadatele ? 

 

Odpověď: 8.6.2015 

 

Kopie spisu byla žadateli poskytnuta. 

 

Miroslav Bdinka, úředník odboru dopravy a SH 



13/  Žádost o poskytnutí informace z 3.6.2015 – poskytnutí zpráv o hospodaření 

příspěvkových organizací města Velké Meziříčí za 1. čtvrtletí 2015 ? 

 

Odpověď:  17.6.2015 

 

Zprávy o hospodaření všech 11 příspěvkových organizací města byly žadateli poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

14/  Žádost o poskytnutí informace z 15.6.2015 – poskytnutí vyúčtování dotací 

poskytnutých z rozpočtu města Velké Meziříčí Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí 

v rozmezí let 2006 - 2015 ? 
 

Odpověď: 7.7.2015 

 

Po provedení úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací byly doklady žadateli 

poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 16.6.2015 – poskytnutí smlouvy o spolupráci 

s firmou XART s.r.o. Brno, přehled plateb provedených ve prospěch této firmy  v roce 

2014 a 2015, písemnou a elektronickou komunikaci s fi XART v roce 2015? 

 

Odpověď: 1.7.2015 

 

1. Smlouvy o spolupráci – dvě smlouvy  byly uzavřeny již v roce 2010, tedy ještě 

v době před založením XART s.r.o. Brno, a to s fyzickou podnikající osobou: Ing. 

Alešem Janouškem, IČ: 68062206 jako autorem redakčního systému XART, třetí 

smlouva byla uzavřena v roce 2012 se stejnou podnikající fyzickou osobou – kopie 

smluv byly žadateli poskytnuty. 

2. Platby ze strany města firmě XART v roce 2014 a 2015 – s ohledem na shora 

uvedené byl žadateli poskytnut  jednak přehled plateb firmě XART s.r.o. Brno 

provedených pouze na základě dílčích objednávek z roku 2013-2015, jednak  přehled 

plateb fyzické podnikající osobě Ing. Aleši Janouškovi provedených na základě stále 

platné innominátní smlouvy z roku 2010 , případně dalších dílčích objednávek prací 

nad rámec této smlouvy. 

3.  Písemná a elektronická komunikace s firmou XART v roce 2015  

             V roce 2015 proběhla písemná a elektronická komunikace mezi městem Velké   

Meziříčí (Městským úřadem Velké Meziříčí) a společností XART, která se ovšem netýká 

spolupráce, ale výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního řádu. S Ing. 

Janouškem, se kterým je město Velké Meziříčí ve smluvním vztahu, probíhá veškerá 

komunikace s ohledem na místo jeho podnikání ve Velkém Meziříčí osobně či telefonicky, 

neoficiální e-mailová komunikace je průběžně odstraňována.  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



16/  Žádost o poskytnutí informace ze 17.6.2015 – jaký právní informační systém město 

VM užívá, od jakého dodavatele, počet poskytnutých licencí, částka na roční užívání 

tohoto systému a do kdy je smlouva o užívání systému uzavřena? 

 

Odpověď:  2.7.2015 

 

Město VM užívá právní informační systém ASPI, dodavatelem je Wolters Kluwer, a.s., Praha, 

poskytnuta je 1 síťová licence, roční částka za užívání systému činí 46 505,- Kč bez DPH, 

smlouva je uzavřena na dobu nejméně do 30.11.2016, dále na dobu neurčitou. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

17/  Žádost o poskytnutí informace z 20.6.2015 – poskytnutí informace o platech a 

odměnách tajemníka a všech vedoucích odborů Městského úřadu Velké Meziříčí 

vyplacené za rok 2014 ? 

 

Odpověď: 2.7.2015 

 

Žadateli byla informace o platech a odměnách po udělení souhlasu všemi dotčenými osobami 

poskytnuta.  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

18/  Žádost o poskytnutí informace z 24.6.2015 – žádost o poskytnutí kompletní kopie 

spisu vedeného odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké 

Meziříčí ve věci přestupku žadatele ? 

 

Odpověď: 30.6.2015 

 

Kopie spisu byla žadateli poskytnuta. 

 

Miroslav Bdinka, úředník odboru dopravy a SH 

 

 

 

19/  Žádost o poskytnutí informace z 25.6.2015 – poskytnutí zápisů z valných hromad a 

dozorčí rady Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí od 1.1.2006? 

 

Odpověď:  8.7.2015 

 

Zápisy z jednání orgánů Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí byly žadateli poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 



20/  Žádost o poskytnutí informace z 2.7.2015 – využívá město Velké Meziříčí externího 

dodavatele právních služeb a plánuje vyhlášení výběrového řízení na právní služby? 

 

Odpověď:  9.7.2015 

 

Město Velké Meziříčí nevyužívá externího dodavatele právních služeb a ani neplánuje 

vyhlášení výběrového řízení na právní služby. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

21/  Žádost o poskytnutí informace z 3.7.2015 – poskytnutí kopií úředních záznamů o 

výjezdech Městské policie na základě podnětů žadatele za poslední tři měsíce a sdělení o 

tom, zda byly tyto již poskytnuty nějakému jinému státnímu orgánu? 

 

Odpověď:  9.7.2015 

 

Žadateli byly kopie úředních záznamů městské policie poskytnuty se sdělením, že žádnému 

jinému orgánu prozatím poskytnuty nebyly, protože si je žádný příslušný orgán nevyžádal. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

22/ Žádost o poskytnutí informace z 13.7.2015 – poskytnutí závazných stanovisek dle 

zákona č. 20/1987 Sb. vydaných k obnově domu v ulici Komenského č.p. 120 ve Velkém 

Meziříčí 

Odpověď:  17.7.2015 

K obnově domu č.p. 120, ul. Komenského, Velké Meziříčí, na pozemku p. č. 208/1 v k.ú. 

Velké Meziříčí bylo vydáno závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to k obnově střechy domu čp. 120 ze 

dne 19.12.2006 čj.: VÝST/29348/2006/1181/2006-sveco – kopie stanoviska byla žadateli 

odeslána. 

Ing. Petr Dvořák, odbor výstavby a regionálního rozvoje  MěÚ Velké Meziříčí  

 

23/ Žádost o poskytnutí informace z 26.7.2015 – poskytnutí zápisů ze schůzí rady města 

Velké Meziříčí za období květen – červenec 2015 a zápisů z jednání komisí rady města 

Velké Meziříčí za období leden-červen 2015 ? 

Odpověď:  7.8.2015 

Kopie zápisů shora uvedených orgánů města byly žadateli poskytnuty. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 



 

24/ Žádost o poskytnutí informace z 27.7.2015 – poskytnutí kopie protokolu nebo 

záznamu o výjezdu odboru životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí ve věci obtěžování 

zápachem v okolí areálu společnosti RODOS kovo, s.r.o. na ul. Zahradní ve Velkém 

Meziříčí ? 

Odpověď:  3.8.2015 

Kopie záznamu z místního šetření ze dne 16.7.2015 byla žadateli poskytnuta. 

Ing. Jiří Zachar, vedoucí odboru životního prostředí 

 

25/ Žádost o poskytnutí informace z 1.8.2015 – poskytnutí zápisů z jednání 

předsednictva SVK Žďársko doručené městu Velké Meziříčí v období leden – červenec 

2015, korespondence mezi městem Velké Meziříčí a představiteli SVK Žďársko a 

dokumenty doručené SVK Žďársko městu Velké Meziříčí v období leden – července 

2015 ? 

Odpověď:  13.8.2015 

Kopie zápisů a dalších vyžádaných dokumentů  byly žadateli poskytnuty. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

26/ Žádost o poskytnutí informace z 2.9.2015 – poskytnutí dokumentů týkajících se 

rekonstrukce fotbalového stadionu U Tržiště – rozhodnutí ministerstva školství o 

poskytnutí dotace, protokol z vyhodnocení nabídek stavebních firem ve výběrovém 

řízení, jména členů hodnotící komise a doklad o předání staveniště ? 

Odpověď:  22.9.2015 

Kopie vyžádaných dokumentů  byly žadateli poskytnuty. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odb. výstavby a regionálního rozvoje 

 

27/ Žádost o poskytnutí informace z 2.9.2015 – podkladové materiály pro jednání rady 

města Velké Meziříčí k bodům 530 a  531/18/RM/2015 – hodnocení práce ředitele TS 

VM s.r.o. a jednatele Jupiter clubu VM s.r.o. za měsíce červen a červenec 2015 ? 

Odpověď: 16.9.2015 

Kopie vyžádaných podkladových materiálů byly žadateli poskytnuty 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



 

28/ Žádost o poskytnutí informací z 8.9.2015 k provozování vodovodů a kanalizací na 

území města Velké Meziříčí ? 

Odpověď: 16.9.2015 

Na k.ú. města Velké Meziříčí je infrastruktura vodovodů a kanalizací vlastněna Svazem 

vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská2, 591 01   Žďár nad Sázavou a provozována 

Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 156, 638 01  Brno.  Elektronicky byla 

přiložena majetková a provozní evidence tak, jak je vedena pro účely vedení ústřední 

evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích pro potřeby Ministerstva zemědělství 

ČR. 

Mgr. Yvona Vránová, odbor životního prostředí 

 

 

 

29/ Žádost o poskytnutí informace z 22.9.2015 – poskytnutí zápisů z kontrolních dnů na 

rekonstrukci kabin u fotbalového stadionu U Tržiště ve Velkém Meziříčí, včetně zpráv 

technického dozoru ? 

Odpověď:  7.10.2015 

Zápisy z kontrolních dnů a zprávy technického dozoru nejsou vyhotovovány jako samostatné 

dokumenty, ale jsou prováděny do stavebního deníku. Dle platné právní úpravy je stavební 

deník uložen po dobu provádění stavby u zhotovitele na staveništi, za účelem poskytnutí kopií 

stavebního deníku je třeba obrátit se na zhotovitele stavby. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odb. výstavby a regionálního rozvoje 

 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 5.10.2015 – poskytnutí zápisů z jednání rady města 

Velké Meziříčí za měsíce červenec až srpen 2015 ? 

31/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.10.2015 – poskytnutí zápisů z jednání rady města 

Velké Meziříčí za období červen – září 2015, sdělení jména, příjmení a funkce osoby 

zodpovědné za publikování zápisů z jednání rady města na webu města Velké Meziříčí a 

termíny stanovené pro zveřejnění zápisů z rady města Velké Meziříčí v roce 2015 ? 

Odpověď k žádostem 30/ a 31/ (jeden žadatel): 21.10.2015 

Žadateli byly poskytnuty zápisy ze schůzí rady města VM za období srpen a září 2015 se 

sdělením, že zápisy ze schůzí rady města za měsíc červen mu již byly poskytnuty v měsíci 

srpnu a že v měsíci červenec 2015 se rada města VM ke schůzím nescházela. Dále bylo 



žadateli sděleno, že na webu města nejsou publikovány zápisy ze schůzí rady města (zákon o 

obcích takovou povinnost neukládá), ale pouze přehled přijatých usnesení, což je dostačující 

ke splnění zákonné informační povinnosti podle § 97 zákona o obcích.  Publikování usnesení 

ze schůzí rady města VM spadá do pracovní náplně paní Aleny Hortové, asistentky starosty 

města, přičemž termíny pro zveřejnění nejsou stanoveny. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 12.10.2015 – poskytnutí zápisů z jednání rady města 

Velké Meziříčí za období 12.8.2015 až 7.10.2015, včetně zápisů jednání valných hromad 

městských společností Jupiter club a Technické služby, pakliže se v daném období 

konaly ? 

 

 

Odpověď: 26.10.2015 

Kopie vyžádaných dokumentů byly poskytnuty se sdělením, že součástí zápisů jsou i 

záležitosti, o kterých rada města rozhodovala v působnosti valné hromady,  samostatné valné 

hromady předmětných městských společností se v daném období nekonaly.  

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

33/ Žádost o poskytnutí informace z 20.10.2015 – poskytnutí kopie úředního záznamu 

Městské policie Velké Meziříčí ze dne 5.8.2015 vztahující se k výjezdu MP na základě 

stížnosti k areálu společnosti RODOS kovo s.r.o. z důvodu rušení nočního klidu ? 

Odpověď: 21.10.2015 

Žadateli bylo sděleno, že úřední záznam o této události nebyl hlídkou MP sepsán. Předmětný 

den v 22,30 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu na ul. 

Zahradní ve Velkém Meziříčí – hlídka MP se dostavila ke zjištění skutečného stavu věci na 

oznamované místo, kde jako původce hluku zjistila nákladní automobil DAF, který byl 

odstaven na parkovišti před areálem provozovny RODOS kovo s.r.o., přičemž řidič, který se 

zdržoval ve vozidle, měl v činnosti klimatizaci a chod kompresoru měl hlukem rušit 

oznamovatelku. Po domluvě hlídky MP s řidičem tento klimatizaci vypnul, čímž došlo 

k navození pokojného stavu, strážníci následně o tomto uvědomili oznamovatelku a místo 

události opustili bez sepsání úředního záznamu.  

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 



34/ Žádost o poskytnutí informace z 21.10.2015 – poskytnutí informace o počtu a 

rozmístění laviček na území města Velké Meziříčí, včetně žádosti občanů na zvýšení 

počtu laviček projednávané na radě města dne 9.9.2015 a zápis komise kulturní a 

cestovního ruchu o nedostatku laviček u obřadní síně na hřbitově ? 

Odpověď:  4.11.2015 

Žadateli byly poskytnuty podklady dle přílohy – viz příloha. 

Mgr. Ivana Pacalová, právník odb. výstavby a regionálního rozvoje 

 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 4.11.2015 – seznam členů rady města Velké Meziříčí 

od roku 2002 včetně jejich politické příslušnosti? 

Odpověď: 4.11.2015 

Žadatelka byla odkázána na zveřejněnou informaci na webu města v sekci „Rada města a 

zastupitelstvo“, kde je zveřejněno složení rad města od roku 1850. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník MěÚ 

 

36/ Žádost o poskytnutí informace z 5.11.2015 – poskytnutí zápisu z jednání rady města 

Vel. Meziříčí z 21.10. 2015, včetně všech podkladových materiálů a důvodových zpráv ? 

Odpověď: 20.11.2015 

Žadateli byly poskytnuty kopie všech jím vyžádaných dokumentů. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 13.11.2015 – poskytnutí zápisu z jednání rady města 

Velké Meziříčí konaného dne 4.11.2015, včetně podkladových materiálů a důvodových 

zpráv k usnesením č. 789,799,800,801,804 a 809/24/2015 ? 

Odpověď: 27.11.2015 

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

 

http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_informaci_c34-lavicky.pdf


38/  Žádost o poskytnutí informace z 22.9., 16.11 a 26.11.2015 – poskytnutí zápisů 

z kontrolních dnů a zprávy technického dozoru na akci „Zázemí a šatny fotbalového 

stadionu ve Velkém Meziříčí“ ? 

 

Odpověď: 8.12.2015 

 

Žadateli byly odeslány kopie zápisů ve stavebním deníku včetně zápisů z kontrolních dnů za 

období od počátku realizace stavby ke dni podání původní žádosti, tj. 22.9.2015 se sdělením, 

že zprávy technického dozoru v dané věci nebyly vyhotovovány. 

 

Mgr. Michal Cichý, právník odb. výstavby a reg. rozvoje 

 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace z 26.11.2015 – poskytnutí informace o celkové sumě 

vyplacené firmě XART za měsíce 1-10 roku 2015, datum výše a účel jednotlivých 

plateb? 

Odpověď:  10.12.2015 

Žadateli byly jím vyžádané doklady poskytnuty. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

40/ Žádost o poskytnutí informace z 2.12.2015 – informace o prodeji parcel 5551/4 a 

5551/5 v k.ú. Velké Meziříčí včetně kopií dokumentů prokazujících zveřejnění prodeje, 

rozhodnutí o prodeji a kupní smlouvy ? 

Odpověď: 8.12.2015 

Žadateli byly jím vyžádané dokumenty poskytnuty. 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

41/ Žádost o poskytnutí informace z 8.12.2015 – poskytnutí zápisů z kontrolních dnů a 

zprávy technického dozoru na akci „Zázemí a šatny fotbalového stadionu ve Velkém 

Meziříčí“ od podání žádosti z 22.9.2015  až do dne kolaudace? 

Odpověď: 15.12.2015 

Žadateli byly poskytnuty kopie vyžádaných dokumentů (kopie stavebního deníku) s výjimkou 

zpráv technického dozoru, protože tyto nebyly v průběhu realizace stavby vyhotovovány. 

Mgr. Michal Cichý, právník odb. výstavby a reg. rozvoje 

 



42/ Žádost o poskytnutí informace z 11.12.2015 – kopie kolaudačního protokolu 

fotbalových kabin Velké Meziříčí, seznam víceprací, celkové finanční náklady na akci, 

zápisy z porad vedení města k situaci kolem stavby, komunikace s poskytovatelem 

dotace o situaci stavby? 

Odpověď: 21.12.2015 

Žadateli byly odeslány kopie Kolaudačního protokolu společně s kolaudačním souhlasem 

stavebního úřadu. 

Vícepráce nebyly u předmětné stavby realizovány. 

Celkové finanční náklady stavby činí k datu vypracování odpovědi 26.551.768,10 Kč. 

Zápisy z porad vedení města nebyly žádné vyhotoveny. 

Komunikace s poskytovatelem dotace neprobíhala. 

Mgr. Michal Cichý, právník odb. výstavby a reg. rozvoje 

 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace z 14.12.2015 – poskytnutí kopie nájemní smlouvy o 

pronájmu prostor bývalé školní tělocvičny na ul. Poštovní 552 ve Velkém Meziříčí, 

uzavřené mezi Městem Velké Meziříčí a nájemkyní Mgr. Michaelou Salašovou? 

Odpověď: 17.12.2015 

Kopie nájemní smlouvy byla žadateli poskytnuta. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2015 – poskytnutí informací ohledně měření 

rychlosti a dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v katastru města Velké 

Meziříčí a v okolních obcích spadajících pod správu Města? 

Odpověď: 16.12.2015 

V katastru města Velké Meziříčí není umístěno žádné úsekové měření rychlosti, žádný 

stacionární radar k měření okamžité rychlosti ani kamery dozorující jízdu na červenou, není 

ani plánováno umístění takových zařízení v nejbližší době.  Na ul. Jihlavská je umístěno 

zařízení pro vysokorychlostní vážení vozidel v obou směrech, jehož vlastníkem je Kraj 

Vysočina a provozování v souladu se zákonem o pozemních komunikacích smluvně zajišťuje 

Město Velké Meziříčí. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 


