
 

1/ Žádost o poskytnutí informace z 5.1.2016 – poskytnutí kopií dokumentů ve věci 

veřejné soutěže na prodej bývalého sběrného dvora z ledna 2015 ? 

Odpověď:  8.1.2016 

Kopie vyžádaných dokumentů byly poskytnuty – viz příloha 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.2.2016 – vyhodnocení exekučních řízení, ve 

kterých je město účastníkem a poskytnutí stanovisek k exekučnímu řádu a k němu se 

vztahující ústavní stížnosti ? 

Odpověď: 2.3.2016 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

3/ Žádost o poskytnutí informace z 22.2.2016  - vyhodnocení vyřizování stížností, 

návrhů, připomínek, podnětů občanů a petic přijatých za rok 2015? 

Odpověď: 4.3.2016 

V roce 2015 nebyla Městu ani Městskému úřadu Velké Meziříčí doručena žádná petice 

dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

Městskému úřadu Velké Meziříčí  byly doručeny následující písemné stížnosti: 

1) odbor životního prostředí – 1 stížnost na zápach v obci Jáchymov – postoupeno  České inspekci      

životního prostředí Havlíčkův Brod  jako správnímu orgánu věcně příslušnému k vyřízení, 

2) odbor správy majetku a bytů – 2 stížnosti nájemců bytů na rušení pokojného soužití v domě – 

jedna stížnost byla shledána nedůvodnou, druhá stížnost byla shledána důvodnou a byla přijata 

opatření v souladu s občanským zákoníkem (ukončení nájemní smlouvy), 

3) odbor výstavby a regionálního rozvoje – 2 stížnosti týkající se narušování sousedských vztahů 

v souvislosti s rekonstrukcemi  rod. domů  – ze strany městského úřadu nebyla přijata žádná 

opatření,  jedná se o spory občanskoprávní. 

Městu byl doručen písemný podnět občanů z lokality Hliniště k vybudování multifunkčního 

dětského hřiště v této oblasti – podnětem se v současné době zabývá odbor výstavby a správy 

majetku a bytů společně  s vedením města. 

V závěru uvádíme, že k řešení svých problémů občané v současné době využívají spíše 

elektronickou knihu  přání a stížností na webových stránkách města, než formu klasické 

písemné stížnosti.  

 

JUDr. Vilma Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_1_2016.pdf
http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_2_2016.pdf


4/  Žádost o poskytnutí informace z 22.2.2016  -  poskytnutí  plánu investičních akcí  města 

Velké Meziříčí pro rok 2016 ? 

 

Odpověď: 9.3.2016 – viz příloha 

 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

5/ Žádost o poskytnutí informace z 24.2.2016 – uskladňování bahna vytěženého z obecního 

rybníka Městysem Měřín? 

 

Odpověď: 29.2.2016 

 

Vodoprávní úřad Velké Meziříčí nedisponuje informacemi k této záležitosti. Agenda dle zákona o 

vodách je zde vykonávána až od roku 2003, do tohoto data agendu vykonával Okresní úřad Žďár 

nad Sázavou, referát ŽP. 

 

Ing. Eva Křivská, úředník odboru životního prostředí 

 

 

6/ Žádost o poskytnutí informace z 10.3.2016 – radarové rychloměry ? 

Odpověď:  18.3.2016 – viz příloha 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy  a SH 

 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 15.3.2016 – seznam všech faktur došlých městu Velké 

Meziříčí za období let 2010-2015? 

Odpověď: 18.3.2016  - seznam byl žadateli poskytnut v jím vyžádaném formátu 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru finančního 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.3.2016  - výše úhrady ze strany města Velké 

Meziříčí v rámci zakázky „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. Etapa část E – 

Žďársko, předmět smlouvy? 9B Kanalizace Velké Meziříčí“? 

Odpověď: 17.3.2016 

Ze strany města nebyla provedena žádná úhrada, neboť investorem akce byl Svaz vodovodů a 

kanalizací. 

 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

 

 

http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_4_2016.pdf
http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_k_6_2016.pdf


9/ Žádost o poskytnutí informace z 22.3.2016 – způsob a délka uchování zpráv 

odeslaných prostřednictvím datové schránky ? 

Odpověď: 23.3.2016 

S písemnostmi je na Městském úřadu Velké Meziříčí nakládáno dle zákona č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle 

vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 

předpisů a dle vnitřní směrnice č. 4/2013: Spisový a skartační řád Městského úřadu Velké 

Meziříčí. 

Městský úřad Velké Meziříčí datové zprávy, které odeslal nebo obdržel prostřednictvím 

datových schránek fyzických nebo právnických osob, uchovává v digitální podobě 

v elektronických spisovnách úřadu podle spisového a skartačního plánu, který je přílohou 

Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Velké Meziříčí. Doba uložení písemností 

(digitálních i analogových) je určena pracovníkem, který s písemnostmi pracuje. Doba 

uchování písemností (digitálních i analogových) je od jednoho roku až po dobu  100 let. 

Zuzana Motyčková, odbor správní 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 1.4.2016 – poskytnutí seznamu zemřelých osob za 

období leden-březen 2016 a další měsíce ? 

Odpověď:  14.4.2016 – poskytnutí informace rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

11/ Žádost o poskytnutí informace z 1.4.2016 – vyjádření ke zbourané stavbě v areálu 

bývalého Svitu ve Velkém Meziříčí? 

Odpověď: 14.4.2016   

K uvedenému tématu byla starostou města vydána tisková zpráva, která byla publikována na 

webových stránkách města Velké Meziříčí  dne 3.3.2016 a jejíž znění poskytujeme zde: 

 http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/1726-starosta-za-demolici-nestoji-mesto 

Jelikož podle ustanovení § 3 odst. 3 informačního zákona se informací pro účely tohoto 

zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 

jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 

v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (tedy tzv. 

informace existující) a podle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost 

poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací, není město Velké Meziříčí povinno jakékoliv další informace na základě Vámi 

podané žádosti k předmětnému  problému vytvářet a sdělovat. 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/1726-starosta-za-demolici-nestoji-mesto


12/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.4.2016  - zápisy z jednání rady města Velké 

Meziříčí za období od 13.1.2016 do 30.3.2016 včetně zápisů valné hromady a dozorčí 

rady Jupiter clubu VM ? 

Odpověď: 18.4.2016 

Žadateli byly kopie zápisů z jednání rady města poskytnuty,  valná hromada a dozorčí rada JC VM 

se v předmětném období nekonaly. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

 

 

13 a 14/ Žádosti o poskytnutí informace z 6. a 8.4.2016  -  povolení pro reklamní zařízení 

Orlice Mattoni  Stránecká Zhoř a Pustina ? 

 

Odpověď: 20.4.2016 – viz příloha 

 

Mgr. Michal Cichý, odbor výstavby a regionálního rozvoje 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 15.4.2016 – poskytnutí informace o softwaru, který 

město VM používá pro vedení spisové služby ? 

Odpověď:  29.4.2016  

Město Velké Meziříčí používá elektronickou spisovou službu „Radnice VERA“, jejímž 

dodavatelem je VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2, Praha 6, IČ: 625 87 978. 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

 

16/ Žádost o poskytnutí informace z 16.4.2016 – zaslání kompletní kopie spisového 

materiálu vedeného ve věci  přestupku žadatele dle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích? 

Odpověď: 6.5.2016   

Po provedení úhrady nákladů za poskytnutí informací byly žadateli jím vyžádané informace 

ve formě kompletní kopie spisového materiálu poskytnuty. 

Miroslav Bdinka, úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

17/ Žádost o poskytnutí informace z 28.4.2016  - informace ohledně vydaných loveckých 

lístků cizincům (počet, národnost, na jak dlouho) ? 

Odpověď: 9.5.2016 – viz příloha 

Ing. Petr Jiřikovský, odbor životního prostředí, ochrana přírody a myslivost 

http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha_informace13_14.pdf
http://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/povinne%20zverejnovane%20informace/Priloha__informace17_2016.pdf


18/ Žádost o poskytnutí informace z 3.5.2016 – poskytnutí bankovního výpisu města VM 

z roku 2015 do dne podání žádosti tak, jak byl zanesen do účetnictví města ? 

Odpověď:  12.5.2016  

Požadovaná informace byla ve formě účetní sestavy žadateli poskytnuta. 

Ludmila Vařeková, účetní, odbor  finanční 

 

19/ Žádost o poskytnutí informace z 8.5.2016 – poskytnutí projektové žádosti Zvýšení 

kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí? 

Odpověď: 23.5.2016   

Kopie projektové žádosti byla žadateli poskytnuta. 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

 

20/ Žádost o poskytnutí informace z 8.5.2016  - poskytnutí podkladových materiálů pro 

usnesení rady města 1034/33/2016, zprávy dozorčí rady Jupiter clubu Velké Meziříčí 

předložené radě města VM v roce 2015 a 2016 a zápisy z projednání těchto zpráv ? 

Odpověď: 23.5.2016  

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

 

21/ Žádost o poskytnutí informace z 10.5.2016 – poskytnutí kopií všech rozhodnutí, 

usnesení, souhlasů, vyjádření a jiných správních aktů vydaných stavebním úřadem 

společnosti RODOS kovo s.r.o. VM od 1.1.2015 do dne podání žádosti? 

Odpověď: 24.5.2016   

Kopie všech vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

22/ Žádost o poskytnutí informace z 19.5.2016 – přesčasy vedoucích odborů Městského 

úřadu Velké Meziříčí ? 

Odpověď:  31.5.2016  

1. Počet odpracovaných hodin úředníků radnice od počátku roku podle jednotlivých měsíců u 
jednotlivých vedoucích odborů 



Odbor Městského úřadu Velké Meziříčí 
Leden 

[hod.] 

Únor 

[hod.] 

Březen 

[hod.] 

Duben 

[hod.] 

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství:  165,12 155,38 182,67 163,00 

Vedoucí odboru finančního:  160,00 138,09 157,62 102,33 

Vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu:  168,00 160,00 166,22 149,03 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 154,00 135,80 167,37 155,12 

Vedoucí odboru správního: 160,00 183,00 152,00 168,00 

Vedoucí odboru školství a kultury:  165,12 157,40 184,00 162,95 

Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje:  149,11 148,15 184,00 160,00 

Vedoucí odboru životního prostředí:  168,00 140,00 176,00 113,76 

 

Vyšší úroveň než vedoucí odboru u žádného odboru na Městském úřadě Velké Meziříčí není. 
Poslední uzavřený měsíc je duben 2016. 
Jedná se pouze o odpracované hodiny. Nejsou zde zaznamenané dovolené, nemoci, návštěvy lékařů 
ani jiné zákonem umožněné poskytnutí volna.  
 
2. Počet odpracovaných přesčasových hodin od začátku roku podle jednotlivých měsíců u jednotlivých 
vedoucích odborů 

 

Odbor Městského úřadu Velké Meziříčí 
Leden 

[hod.] 

Únor 

[hod.] 

Březen 

[hod.] 

Duben 

[hod.] 

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství:  0 0 0 0 

Vedoucí odboru finančního:  0 0 0 0 

Vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu:  0 0 0 0 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 0 0 0 0 

Vedoucí odboru správního: 0 15 0 0 

Vedoucí odboru školství a kultury:  0 0 0 0 

Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje:  0 0 0 0 

Vedoucí odboru životního prostředí:  0 0 0 0 

 



Vyšší úroveň než vedoucí odboru u žádného odboru na Městském úřadě Velké Meziříčí není.  
Poslední uzavřený měsíc je duben 2016.  
 
3. Jména a příjmení tří úředníků s nejvyšším počtem odpracovaných přesčasových hodin v roce 2016 

a)      Ing. Josef Švec                                   15 hod. 
b)      Všichni ostatní vedoucí odborů:          0 hod. 

Vyšší úroveň než vedoucí odboru u žádného odboru na Městském úřadě Velké Meziříčí není. 
Poslední uzavřený měsíc je duben 2016.  
 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace z 23.5.2016 – seznam soudních sporů, ve kterých stojí 

město VM na straně žalované ? 

Odpověď: 3.6.2016   

Město Velké Meziříčí jako strana žalovaná je účastníkem pouze jednoho občanského 

soudního řízení vedeného na základě žaloby fyzické osoby o vydání věcí movitých – mrtvého 

inventáře ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. 

JUDr. Vilma Drápelová, oddělení kanceláře tajemníka 

 

24/ Žádost o poskytnutí informace z 27.5.2016  - uchovávání datových zpráv ? 

Odpověď: 31.5.2016  

 

1.      V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím 

datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy 

se zprávy z datové schránky automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě 

uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy uchovává v listinné podobě, pak 

jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby? 

 

V kapitole 18 (Odesílání dokumentů) vnitřní směrnice č. 4/2013 Spisový a skartační řád 

Městského úřadu Velké Meziříčí (viz. příloha e-mailu) je podrobně popsáno jakým způsobem 

Městský úřad Velké Meziříčí odesílá dokumenty, včetně těch elektronických. 

V kapitole 19 (Ukládání dokumentů, spisovny) vnitřní směrnice č. 4/2013 Spisový a 

skartační řád Městského úřadu Velké Meziříčí (viz. příloha e-mailu) je podrobně popsáno 

jakým způsobem Městský úřad Velké Meziříčí uchovává dokumenty, včetně těch 

elektronických. 

V kapitole 8 (Autorizovaná konverze dokumentů) vnitřní směrnice č. 4/2013 Spisový a 

skartační řád Městského úřadu Velké Meziříčí (viz. příloha e-mailu) je podrobně popsáno 

jakým způsobem případně Městský úřad Velké Meziříčí provádí převod dokumentů 

z digitální podoby do analogové a naopak.  

 



2.      Prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 106/1999 4/2013Sb. na skartační a spisové řády 

Vašeho orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. 

žádám o jejich poskytnutí v jiné formě.  

V příloze posíláme vnitřní směrnici č. 4/2013 Spisový a skartační řád Městského úřadu 

Velké Meziříčí.  

 

3.      Pokud Váš orgán použil vzorový spisový a skartační plán podle metodické příručky 

Ministerstva vnitra, prosím místo bodu 2 pouze o informaci, zda jste se z navrhovaného 

řešení Ministerstva vnitra nějakým způsobem odchýlili, či ho nějak zkonkretizovali, a to v 

jakých případech a jak.  

V příloze posíláme vnitřní směrnici č. 4/2013 Spisový a skartační řád Městského úřadu 

Velké Meziříčí.  

 

4.      Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice 

vera, apod.)? Který?  

Městský úřad Velké Meziříčí využívá program spisové služby od společnosti VERA.  

 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

25/ Žádost o poskytnutí informace z 16.4.2016 – poskytnutí informací ze spisu vedeného 

odborem dopravy a SH o přestupku FO třetí osobě? 

Odpověď: 1.6.2016   

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli po vyloučení osobních údajů účastníka řízení na 

základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnuty. 

Ing. Jiří Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a SH 

 

26/ Žádost o poskytnutí informace z 20.6.2016 – poskytnutí informace o účtech města 

Velké Meziříčí a jejich zůstatcích k datu 31.5.2016 ? 

Odpověď:  29.6.2016  

Požadované informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí odboru finančního 

 

 

 



27/ Žádost o poskytnutí informace z 13.7.2016 – četnost narušování veřejného pořádku 

v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her ve městě v období let 2010 

až 2015 ? 

Odpověď: 26.7.2016   

Za období let 2010 – 2015 Městská policie Velké Meziříčí nemá záznamy o narušování 

veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her – důvodem je 

přísná regulace provozování loterií a podobných her v našem městě již od roku 1999 a plošný 

zákaz provozu loterií a podobných her od roku 2012. 

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka 

 

28/ Žádost o poskytnutí informace z 20.7.2016  - kopie dokumentů souvisejících 

s ukončením nájmu bytu žadatele ? 

Odpověď: 28.7.2016  

Kopie existujících dokumentů byly žadateli poskytnuty.  

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

 

29/ Žádost o poskytnutí informace z 8.8.2016 – poskytnutí doplňujících informací 

v souvislosti s ukončením nájmu bytu žadatele ? 

Odpověď:  22.8.2016  

Doplňující informace byly žadateli odeslány. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník 

 

30/ Žádost o poskytnutí informace z 18.8.2016 – seznam všech veřejných zakázek 

vyhlášených v období 1.1. – 31.7.2016 ? 

Odpověď: 26.8.2016  

Seznam byl žadateli poskytnut v jím vyžádaném formátu 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

 



31/ Žádost o poskytnutí informace z 19.8.2016  - zápisy z jednání rady města Velké 

Meziříčí od 13.4.2016 do 10.8.2016, včetně zápisů z valných hromad Jupiter clubu VM a 

Technických služeb VM ? 

Odpověď: 2.9.2016 

Kopie vyžádaných dokumentů byly žadateli poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 5.9.2016 – poskytnutí informací týkajících se práce 

starosty města v 33. týdnu roku 2016 ? 

Odpověď:  20.9.2016  

Poskytnutí informací bylo dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ odmítnuto rozhodnutím pro 

neexistenci informací ve formě požadovaných seznamů. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

33 a 34/ Žádosti o poskytnutí informace z 5.9.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města dne 24.8.2016 a zastupitelstva města dne 6.9.2016, 

včetně zápisu ze schůze RM z 24.8.2016 ? 

Odpověď: 19.9.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

35/ Žádost o poskytnutí informace z 8.9.2016  - informace týkající se ekologické události 

(kontaminace) v Křižanově ? 

Odpověď: 23.9.2016 

Žadateli byly poskytnuty kopie záznamů o komunikaci mezi městem Velké Meziříčí a městysem 

Křižanov, v dalším byl  odkázán na informace zveřejněné na webových stránkách Kraje Vysočina: 
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=303421 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=303421


36/ Žádost o poskytnutí informace ze 14.9.2016 – poskytnutí informací ve formě kopie 

části spisu vedeného odborem dopravy a SH MěÚ Velké Meziříčí ? 

Odpověď:  23.9.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty. 

Miroslav Bdinka, úředník odboru dopravy a SH 

 

37/ Žádost o poskytnutí informace z 23.9.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města ve dnech  7. a 21.9.2016 ? 

Odpověď: 7.10.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

38/ Žádost o poskytnutí informace z 23.9.2016  - informace týkající se vyúčtování 

rozpočtového opatření – výdaje na architektonickou soutěž, schválené radou města 

v březnu 2016 ? 

Odpověď: 7.10.2016 

Žadateli byly poskytnuty kopie účetních dokladů k předmětnému rozpočtovému opatření, na 

základě kterých bylo uhrazeno 31 460,- Kč na pořízení 3D modelu náměstí pro zadání 

architektonické soutěže a 71 148,- Kč jako odměna za výkon funkce sekretáře a 

přezkušovatele v architektonické soutěži. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

39/ Žádost o poskytnutí informace z 28.10.2016 – reklamní zařízení na křižovatce za 

Oslavičkou ? 

Odpověď: 7.11.2016 

- viz příloha 

40/ Žádost o poskytnutí informace z 31.10.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města dne 19.10.2016 a zastupitelstvo města dne 1.11.2016 ? 

Odpověď: 14.11.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

Priloha_k_39.pdf


JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

41/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.11.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města dne 2.11.2016 ? 

Odpověď: 18.11.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

42/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.11.2016  - informace týkající se vyúčtování 

rozpočtového opatření – výdaje na vydání katalogu k architektonické soutěži? 

Odpověď: 18.11.2016 

- viz příloha  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

43/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.11.2016  - informace týkající se tiskových 

konferencí města v roce 2016? 

Odpověď: 21.11.2016 

V roce 2016 se konala pouze jedna tisková konference, a to k Architektonicko-urbanistické 

soutěži o návrh Náměstí ve Velkém Meziříčí dne 3.11.2016 

- dále viz příloha  

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

44/ Žádost o poskytnutí informace z 18.10.2016 (z důvodu nečinnosti převzata od Jupiter 

clubu VM) - informace týkající se tiskové zprávy k rozšíření počtu stran 

Velkomeziříčska? 

Odpověď: 8.11.2016 

1. Seznam emailových adres médií, kterým byla odeslána tisková zpráva o rozšíření 

počtu stran: 

- Tisková zpráva byla zveřejněna pouze na zpravodajském webovém portálu 

Velkomeziříčsko – www.velkomeziricsko.cz. 

2. Seznam významných úřadů a institucí, kterým byla odeslána tisková zpráva o rozšíření 

počtu stran: 

- Tisková zpráva nebyla rozesílána dalším úřadům a institucím. 

Priloha_k_42.pdf
Priloha_k_43.pdf
http://www.velkomeziricsko.cz/


3. Jméno a příjmení osoby, která tiskovou zprávu vypracovala: 

- Mgr. Milan Dufek, Petros Martakidis 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 8.11.2016  - informace týkající se nečinnosti Jupiter 

clubu VM s.r.o. při poskytování informací podle Informačního zákona? 

Odpověď: 23.11.2016 

 1/ Oddělení kanceláře tajemníka Městského úřadu Velké Meziříčí informovalo radu města 

VM v působnosti valné hromady Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí v předmětné věci 

předložením celého spisového materiálu  na nejbližší schůzi rady města konané dne 

16.11.2016, přičemž rada města Velké Meziříčí v působnosti valné hromady Jupiter clubu 

s.r.o. VM vzala na vědomí předmětnou stížnost a způsob jejího vyřízení oddělením kanceláře 

tajemníka. 

2/ Rada města v působnosti valné hromady Jupiter clubu s.r.o. Velké Meziříčí usnesením č. 

1615/48/RM/2016 z 16.11.2016 uložila jednateli společnosti Mgr. Milanu Dufkovi dbát na 

striktní dodržování všech povinností plynoucích pro společnost z Informačního zákona a 

v případě potřeby využít metodickou pomoc ze strany oddělení kanceláře tajemníka 

Městského úřadu Velké Meziříčí. 

3/ Rada města v působnosti valné hromady uložila dále jednateli Jupiter clubu s.r.o. VM, aby 

zvážil možnost nastavení dvojinstanční sktruktury vyřizování žádostí o informace podle InfZ 

v této obchodní společnosti. 

 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 

46/ Žádost o poskytnutí informace z 9.11.2016 – poskytnutí kopií zápisů kontrolního a 

finančního výboru zastupitelstva města za období leden – listopad 2016 ? 

Odpověď: 24.11.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 15.11.2016 – poskytnutí kopií příloh a dodatků 

týkajících se smlouvy na demolici objektů bývalého areálu Technických služeb VM ? 

Odpověď: 30.11.2016  



Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

48/ Žádost o poskytnutí informace z 16.11.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města dne 16.11.2016 ? 

Odpověď: 1.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 25.11.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města od 24.8.2016 do 16.11.2016 ? 

Odpověď: 9.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 1.12.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města dne 30.11.2016 a zastupitelstvo města dne 13.12.2016?  

Odpověď: 15.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

51/ Žádost o poskytnutí informace z 5.12.2016  - poskytnutí kopie zápisu z jednání 

dozorčí rady Jupiter clubu Velké Meziříčí konané dne 11.4.2016? 

Odpověď: 16.12.2016 

Vyžádaná informace byla žadateli poskytnuta v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

52/ Žádost o poskytnutí informace z 8.12.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2016?  

Odpověď: 21.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 



JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

53/ Žádost o poskytnutí informace z 9.12.2016 – poskytnutí kopií faktur za vydání 

městských kalendářů od roku 2010?  

Odpověď: 21.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty  - soupis viz příloha. 

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 15.12.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města konané dne 14.12.2016 a zápis ze schůze této rady ? 

Odpověď: 21.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

55/ Žádost o poskytnutí informace z 18.12.2016 – poskytnutí kopií podkladových 

materiálů k usnesení RM č. 1725/49/RM/2016 ? 

Odpověď: 21.12.2016  

Vyžádané informace byly žadateli poskytnuty v jím vyžádaném formátu. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

Priloha_k_53.pdf

