
 

1/ Žádost o poskytnutí informace z 3.1.2017 – poskytnutí vyúčtování smlouvy uzavřené 

na dodávku občerstvení na školení zaměstnanců MěÚ v prosinci 2016? 

Odpověď:  17.1.2017 

Vyúčtování bylo žadateli poskytnuto. 

Ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního 

 

2/ Žádost o poskytnutí informace z 12.1.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města Velké Meziříčí konané dne 11.1.2017 a kopie zápisu 

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 11.1.2017 ? 

Odpověď: 26.1.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

3/ - 5/  Žádosti o poskytnutí informace z 12.1.2017  - poskytnutí přehledu peněžitých 

plnění vyplacených městem Velké Meziříčí ve prospěch starosty, místostarosty a 

tajemníka MěÚ za období let 2014 -2016? 

Odpověď: 26.1.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

6/  Žádost o poskytnutí informace z 12.1.2017  -  poskytnutí  přehledu peněžitých plnění 

vyplacených ve prospěch jednatele Jupiter clubu Velké Meziříčí a jednatele Technických 

služeb VM v roce 2016 ? 

 

Odpověď: 13.1.2017 

 

Žádost  byla  postoupena k přímému vyřízení  Jupiter clubu VM a Technickým službám VM – 

informace byly těmito společnostmi žadateli ve lhůtě dle InfZ poskytnuty 

 

JUDr. Vilma Drápelová , právnička kanceláře tajemníka 

 

 

 

 

 



 

7/ Žádost o poskytnutí informace z 12.1.2017 – poskytnutí přehledu peněžitých plnění 

vyplacených zastupitelům a radním města Velké Meziříčí v roce 2016 ? 

 

Odpověď: 18.1.2017 – odkaz na zveřejněné informace: 

 

Výše odměn, které dostávají radní a zastupitelé města Velké Meziříčí za výkon své funkce je 

již tzv. zveřejněnou informací a je možné ji vyhledat a získat  na webových stránkách města 

(www.velkemezirici.cz ). Tyto odměny jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích usnesením zastupitelstva města pro neuvolněné členy zastupitelstva 

města, tedy s výjimkou starosty a místostarosty, kteří jsou uvolněnými členy zastupitelstva 

města. Výše odměn starosty a místostarosty za rok 2016 je součástí další Vaší žádosti ze dne 

12.1.2017 – tato bude následně vyřízena ve lhůtě dle informačního zákona. V sekci Rada 

města a zastupitelstvo pod odkazem Zastupitelstvo města lze najít informace nejen o členech 

zastupitelstva a rady města, ale právě  i výše odměn, které zastupitelstvo schválilo postupně 

od roku 2010. V sekci Rada města a zastupitelstvo pod odkazem Výbory a Komise pak lze 

zjistit, kteří členové zastupitelstva města jsou zároveň i členové (případně předsedové) výborů 

a komisí. Jiné plnění než výše uvedené odměny nebylo v roce 2016 žádnému radnímu či 

neuvolněnému  zastupiteli za výkon jejich funkce vyplaceno.   

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

8/ Žádost o poskytnutí informace z 16.1.2017 – poskytnutí přehledu o počtu vyřízených 

žádostí o vynětí ze ZPF za období 2014 - 2016 ? 

 

Odpověď: 16.1.2017  

     

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 

2014 

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 

2015 

Počet vyjmutí ze ZPF za rok 

2016 

Trvalé/Dočasné Trvalé/Dočasné Trvalé/Dočasné 

85        1 89       2 105     8 

  

Vladimír Rybár, odbor životního prostředí 

 

 

 

 

 

http://www.velkemezirici.cz/
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/vybory
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/komise


 

9/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.1.2017 – poskytnutí kopie dokumentace týkající 

se změny užívání stavby společnosti RODOS kovo VM? 

Odpověď: 1.2 .2017 

Kopie vyžádané dokumentace byla žadateli poskytnuta. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

10/ Žádost o poskytnutí informace z 19.1.2017 –  poskytnutí informace o výši finanční 

hotovosti odevzdané jako nález na městský úřad v roce 2016 ? 

Odpověď: 20.1.2017 

Celková suma finančních prostředků nalezených občany města a odevzdaných na radnici jako 

nález v roce 2016  je 6.700,-- Kč finanční hotovosti, které si majitelé dosud nevyzvedli. 

Jednotlivé nálezy jsou vyhlášeny a zveřejněny s datem a místem nálezu na úřední desce. Zde 

jsou zveřejněny do doby vyzvednutí majitelem  nebo po dobu tří let. Protože nový občanský 

zákoník  89/2012 Sb. ukládá nálezy evidovat na obecním úřadu po dobu tří let, budou nálezy 

z roku 2016 řešeny až v roce 2019. Pak teprve nalezené finanční prostředky, které si majitelé 

nevyzvednou, přejdou do majetku (příjmů) města. 

 

Ing. Josef Švec, vedoucí odboru správního 

 

11/  Žádost o poskytnutí informace z 24.1.2017  -  poskytnutí  informací v souvislosti 

s ukončením nájemního vztahu k bytu žadatele ? 

 

Odpověď: 8.2.2017 

 

Informace byly poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

12/ Žádost o poskytnutí informace z 24.1.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města Velké Meziříčí konané dne 25.1.2017 ? 

Odpověď: 7.2.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 



13/ Žádost o poskytnutí informace z 24.1.2017 –  poskytnutí přehledu o všech radních a 

jejich politické příslušnosti od roku 2002 do 2014 ? 

Odpověď: 25.1.2017 

Jména všech radních města jsou zveřejněny na webových stránkách města 

www.velkemezirici.cz v sekci Rada města a zastupitelstvo podsekcí Starostové, rady města a 

zastupitelstva (archiv) a zde pod odkazem Rady města (archiv) . Zde je možné zjistit jména 

všech radních od roku 1850 do současnosti. Jsou zde tak k dispozici i jména radních od roku 

2002 do roku 2014 včetně a také stávající vedení města. Vše přehledně uspořádané podle 

volebních období.  

Co se týká politické strany, za kterou byli radní města zvoleni, tak tyto údaje lze zjistit opět na 

webových stránkách města www.velkemezirici.cz v sekci Rada města a zastupitelstvo 

podsekcí Starostové, rady města a zastupitelstva (archiv) a zde pod odkazem Zastupitelstva 

(archiv) . Zde je možné zjistit jména všech zastupitelů od roku 1994 do současnosti, a to 

včetně politické strany, za kterou byli zvoleni. Jelikož radní města je samozřejmě vždy i 

členem zastupitelstva města, je zde k dohledání i tento radní, a to včetně uvedení politické 

strany, za kterou byl do zastupitelstva zvolen. Opět vše přehledně uspořádané podle volebních 

období. 

Pokud byste chtěla údaje o politické straně zjistit i z jiného zdroje, můžete využít webové 

stránky www.volby.cz Českého statistického úřadu věnující se výsledkům voleb v ČR, kde 

naleznete výsledky voleb do zastupitelstev obcí od roku 1990. V přehledných tabulkách pak 

zde najdete nejen informace o navrhující politické straně, ale i informace o politické 

příslušnosti zvoleného kandidáta. 

Ing. Marek Švaříček, tajemník  

 

14/ Žádost o poskytnutí informace ze 30.1.2017 – poskytnutí plánu investičních akcí 

města VM pro rok 2017? 

Odpověď: 15.2 .2017 – viz příloha 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

15/ Žádost o poskytnutí informace z 31.1.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města Velké Meziříčí konané dne 8.2.2017 a zápisů ze schůzí 

rady města konaných dne 11. a 25.1. a 8.2.2017? 

Odpověď: 16.2.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

http://www.velkemezirici.cz/
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva/rada-mesta
http://www.velkemezirici.cz/
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva/zastupitelstva
http://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/starostove-rady-mesta-a-zastupitelstva/zastupitelstva
http://www.volby.cz/
priloha14.xls


 

16/ Žádost o poskytnutí informace z 31.1.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města Velké Meziříčí konaného dne 14.2.2017 ? 

Odpověď: 16.2.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

17 - 19/ Žádosti o poskytnutí informace z 6.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Jiří Michlíček, a to 

jednotlivě v r. 2014, 2015 a 2016 ? 

Odpověď: 22.2.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

20 - 22/ Žádosti o poskytnutí informace ze 7.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Petros Martakidis, a to 

jednotlivě v r. 2014, 2015 a 2016 ? 

Odpověď: 13.2.2017 

V období let 20114 – 2016 nebyly  Městu Velké Meziříčí vystaveny žádné faktury ani 

pokladní doklady ze strany pana Petrose Martakidise.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

23/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.2.2017  - poskytnutí přehledu peněžitých plnění 

vyplacených městem Velké Meziříčí ve prospěch starosty, místostarosty a tajemníka 

MěÚ v lednu 2017? 

Odpověď: 20.2.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

24 - 26/ Žádosti o poskytnutí informace z 13.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavila Městu Velké Meziříčí Chata Studnice, s.r.o., a to 

jednotlivě v r. 2014, 2015 a 2016 ? 



Odpověď: 17.2.2017 

V období let 2014 – 2016 nebyly  Městu Velké Meziříčí vystaveny žádné faktury ani pokladní 

doklady ze strany Chaty Studnice, s.r.o. 

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

27/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.2.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů a zápisu ze schůze rady města Velké Meziříčí konané dne 15.2.2017 ? 

Odpověď: 2.3.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

28 - 31/ Žádosti o poskytnutí informace z 21.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Jiří Michlíček, a to 

jednotlivě v r. 2010, 2011, 2012 a 2013 ? 

Odpověď: 9.3.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

32/ Žádost o poskytnutí informace z 24.2.2017 –  poskytnutí informace o počtech 

vyřízených žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v letech 2015 – 2016, evidence tzv. 

„šikanózních žádostí“ ? 

Odpověď: 2.3.2017 

1/ Tzv. šikanózní žádosti o informace u nás prozatím žádné neevidujeme 

2/ V roce 2015 bylo na Město či Městský úřad podáno a vyřízeno 44 žádostí o informace dle 

InfZ, v roce 2016 to bylo 55 žádostí.  Pokud Vás bude zajímat tato problematika blíže, můžete 

se podívat na naše webové stránky na zveřejněné výroční zprávy:  

http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/5349-17-

vyrocni-zprava-podle-zakona-c-1061999-sb 

Výkon agendy podle zákona č. 106/1999 Sb. při dodržování všech lhůt,  nutnosti vydávat 

rozhodnutí o neposkytnutých informacích a vyřizování opravných prostředků (odvolání, 

stížnosti)  vnímáme  jako značně omezující ve výkonu ostatní běžné agendy úřadu.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/5349-17-vyrocni-zprava-podle-zakona-c-1061999-sb
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/5349-17-vyrocni-zprava-podle-zakona-c-1061999-sb


33 - 36/ Žádosti o poskytnutí informace z 27.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Petros Martakidis příp. 

společnost Grey Wolf Consulting, a to jednotlivě v r. 2010, 2011, 2012 a 2013 ? 

Odpověď: 3.3.2017 

V období let 2010 – 2013  nebyly  Městu Velké Meziříčí vystaveny žádné faktury ani 

pokladní doklady ze strany pana Petrose Martakidise ani společnosti Grey Wolf Consulting.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

37 - 40/ Žádosti o poskytnutí informace z 27.2.2017 –  poskytnutí kopií faktur a 

pokladních dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí Chata Studnice s.r.o., a to 

jednotlivě v r. 2010, 2011, 2012 a 2013 ? 

Odpověď: 3.3.2017 

V období let 2010 – 2013  nebyly  Městu Velké Meziříčí vystaveny žádné faktury ani 

pokladní doklady ze strany Chaty Studnice s.r.o.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

41 - 44/  Žádosti o poskytnutí informace z 27.2.2017  - poskytnutí přehledu peněžitých 

plnění vyplacených městem Velké Meziříčí ve prospěch starosty, místostarosty a 

tajemníka MěÚ za období let 2010  - 2013? 

Odpověď: 13.3.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném rozsahu poskytnuty. 

 

JUDr. Vilma  Drápelová,  právnička kanceláře tajemníka 

 

 

45/ Žádost o poskytnutí informace z 2.3.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání rady města Velké Meziříčí konané dne 1.3.2017 včetně zápisu ze 

schůze RM v tomto termínu ? 

Odpověď: 14.3.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

46/ Žádost o poskytnutí informace ze 14.3.2017 –  poskytnutí kopie bankovního výpisu 

města VM za celý rok 2016 tak, jak byl zanesen do účetnictví města? 

Odpověď: 17.3.2017 



Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

47/ Žádost o poskytnutí informace z 16.3.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 15.3.2017 ? 

Odpověď: 30.3.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

48/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí Ing. Petr Velička  v období od 1.1.2014  do 

31.12.2016 ? 

Odpověď: 11.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

49/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Tomáš Hrabálek, příp. společnost 

Bello Podlahy s.r.o.  v období od 1.1.2014  do 31.12.2016 ? 

Odpověď: 11.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

 

 

50/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavila Městu Velké Meziříčí Mgr. Michaela Salašová  v období od 

1.1.2014  do 31.12.2016 ? 

Odpověď: 11.4.2017 



Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

51/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavila Městu Velké Meziříčí Ing. Blanka Přibylová  v období od 

1.1.2014  do 31.12.2016 ? 

Odpověď: 11.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

52/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavila Městu Velké Meziříčí Ivana Sobotková  v období od 1.1.2014  

do 31.12.2016, včetně sdělení o poskytnutých dotacích jmenované ? 

Odpověď: 11.4.2017 

V předmětném období nebyla I. Sobotkovou vystavena Městu VM žádná faktura. Jmenované 

byla v r. 2016 poskytnuta dotace ve výši 4.000,- Kč v rámci Grantového programu Zdravé 

město 2016.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

53/ Žádost o poskytnutí informace z 20.3.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Jiří Michlíček, a to v období od 

1.1.2006 do 31.12.2009 ? 

Odpověď: 11.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

54/ Žádost o poskytnutí informace z 21.3.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města VM konaného dne 21.3.2017 ? 

Odpověď: 30.3.2017 



Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

55/ Žádost o poskytnutí informace z 29.3.2017 –  poskytnutí seznamu plánovaných 

demonstrací ve Velkém Meziříčí ? 

Odpověď: 5.4.2017 

Městský úřad Velké Meziříčí žádný Seznam plánovaných demonstrací ve Velkém Meziříčí  

nemá k dispozici. Jelikož z kontextu Vaší žádosti dovozuji, že tato směřuje do oblasti tzv. 

“shromažďovacího zákona“ (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím),  sděluji v této 

věci  tyto základní informace: podle shromažďovacího zákona může občan starší 18 let, 

právnická osoba se sídlem na území ČR anebo skupina osob svolat shromáždění, které ale 

nepodléhá schválení či povolení ze strany jakéhokoliv orgánu veřejné moci. Svolavatel 

konání shromáždění oznamuje příslušnému obecnímu úřadu alespoň 5 dní před konáním 

shromáždění, přičemž úřad může shromáždění zakázat v případech uvedených ve 

shromažďovacím zákoně, např. tehdy, pokud by účel shromáždění směřoval k výzvě popírat 

nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob, dopouštět se násilí nebo hrubé 

neslušnosti nebo jinak porušovat ústavu a zákony. Závěrem sděluji, že Městský úřad Velké 

Meziříčí k dnešnímu dni žádné oznámení o konání shromáždění dle shora citovaného zákona 

ve Velkém Meziříčí v tomto roce neeviduje. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

56/ Žádost o poskytnutí informace z 30.3.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 29.3.2017 ? 

Odpověď: 12.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

57/ Žádost o poskytnutí informace ze 6.4.2017 –  poskytnutí informací o výši odměn 

přiznaných ředitelům všech příspěvkových organizací města VM za rok 2016? 

Odpověď: 20.4.2017 

Informace byly po udělení souhlasu všech dotčených osob žadateli poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 



 

58/ Žádost o poskytnutí informace z 13.4.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 12.4.2017 ? 

Odpověď: 26.4.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

59/ Žádost o poskytnutí informace z 21.4.2017 –  poskytnutí kopie žádosti o dotaci I. 

Sobotkové z 25.4.2016 ? 

Odpověď: 4.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

60/ Žádost o poskytnutí informace z 26.4.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 26.4.2017 ? 

Odpověď: 10.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

61/ Žádost o poskytnutí informace z 2.5.2017 –  poskytnutí kopie projektové 

dokumentace na chodník a cyklostezku na ul. Františkov, VM? 

Odpověď: 15.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

62/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.5.2017 –  poskytnutí kopie dopisu zastupitelů 

města k architektonické soutěži, datum projednání dopisu v orgánech města ?  

Odpověď: 17.5.2017 

Kopie dopisu – viz příloha,   dopis byl projednán radou města VM dne 10.5.2017 a 

zastupitelstvem města VM dne 16.5.2017 

Priloha62.pdf


 JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

63/ Žádost o poskytnutí informace z 5.5.2017 –  poskytnutí kopií všech rozhodnutí, 

usnesení, souhlasů, vyjádření či jiných správních aktů vydaných stavebním úřadem VM  

na základě žádosti společnosti RODOS kovo s.r.o. VM v období od 1.1.2016 a kopie 

všech podání učiněných jmenovanou společností vůči stavebnímu úřadu ve stejném 

období ? 

Odpověď: 18.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu  poskytnuty.  

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

64/ Žádost o poskytnutí informace z 11.5.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 10.5.2017 ? 

Odpověď: 24.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

65/ Žádost o poskytnutí informace z 11.5.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavila Městu Velké Meziříčí Ing. Blanka Přibylová  v období od 

1.1.2010  do 31.12.2013 ? 

Odpověď: 25.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

66/ Žádost o poskytnutí informace z 11.5.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které vystavil Městu Velké Meziříčí pan Tomáš Hrabálek, příp. společnost 

Bello Podlahy s.r.o.  v období od 1.1.2010  do 31.12.2013 ? 

Odpověď: 25.5.2017 



Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

67/ Žádost o poskytnutí informace z 23.5.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro jednání zastupitelstva města VM konaného dne 16.5.2017 ? 

Odpověď: 2.6.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

68/ Žádost o poskytnutí informace z 23.5.2017 –  poskytnutí kopií žadatelem určených 

účetních dokladů z roku 2016 ? 

Odpověď: 24.5.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

69/ Žádost o poskytnutí informace z 29.5.2017 –  poskytnutí kopie dokumentu (smlouvy, 

dohody), ve kterém se společnost AVISTA TEAM s.r.o., zaručuje městu umožnit 

veřejnosti průchod od řeky na Náměstí skrze objekt Náměstí 13/15, VM ? 

Odpověď: 30.5.2017 

Se jmenovanou společností nebyla žádná taková dohoda či smlouva uzavřena. 

Ing. Magdaléna Kašparová, vedoucí odboru správy majetku a bytů 

 

 

70/ Žádost o poskytnutí informace z 22.5.2017 –  poskytnutí informací o správních 

řízeních vedených podle zákona o státní památkové péči ? 

Odpověď: 5.6.2017 – viz příloha 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

Priloha_70_2017.pdf


71/ Žádost o poskytnutí informace z 2.6.2017 –  seznam právnických osob s majetkovou 

účastí městaVM ?  

Odpověď: 15.6.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

72/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.6.2017 –  informace o počtu jednání rady města 

od počátku roku 2017 včetně docházky jednotlivých členů rady města ?  

Odpověď: 20.6.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

73/ Žádost o poskytnutí informace ze 7.6.2017 –  informace o pokynech starosty města 

pro činnost městské policie od počátku roku 2017 ?  

Odpověď: 20.6.2017  

Žádné pokyny pro činnost městské policie zaznamenané na jakémkoliv nosiči tak, aby mohly 

být poskytnuty v režimu InfZ nebyly starostou města v dotazovaném období vydány. 

V případě potřeby řídí starosta městskou policii operativně ústně či telefonicky. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

74/ Žádost o poskytnutí informace z 12.6.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 24.5. a 7.6.2017 ? 

Odpověď: 26.6.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

75/ Žádost o poskytnutí informace z 18.6.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí firmě WAINES-POOL s.r.o.  v období od 

1.1.2014  do 31.12.2016 ? 

Odpověď: 30.6.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

Priloha_71_2017.pdf
Priloha_72_2017.pdf


 

76/ Žádost o poskytnutí informace z 18.6.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí firmě Content s.r.o.  v období od 1.1.2014  

do 31.12.2016 ? 

Odpověď: 30.6.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu po úhradě nákladů na poskytnutí 

informací poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

 

77/ Žádost o poskytnutí informace z 18.6.2017 –  poskytnutí seznamu veřejných zakázek 

v hodnotě do 500 tis. Kč vypsaných a realizovaných městem od 1.10.2016 ? 

Odpověď: 3.7.2017 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ 

odmítnuto.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

78/ Žádost o poskytnutí informace z 20.6.2017 –  které osoby mají právo editovat FB 

profil města a pravidla pro publikování či sdílení příspěvků na FB profilu města ? 

Odpověď: 29.6.2017 

Možnost editovat FB profil města má starosta, pracovnice IC a pracovníci Velkomeziříčska. 

Město žádná pravidla pro editaci či sdílení příspěvků na FB profilu stanovena nemá.  

Ing. Pavel Stupka, vedoucí odboru školství a kultury 

 

79/ Žádost o poskytnutí informace z 23.6.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 21.6.2017 ? 

Odpověď: 4.7.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 



80/ Žádost o poskytnutí informace z 26.6.2017 –  poskytnutí kopií směrnic města 

k zadávání veřejných zakázek platných od roku 2010 ? 

Odpověď: 4.7.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

81/ Žádost o poskytnutí informace z 30.6.2017 –  poskytnutí kopie ohlášení shromáždění 

konaného dne 28.6.2017 na Náměstí, VM s přílohami ? 

Odpověď: 13.7.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

82/ Žádost o poskytnutí informace z 3.7.2017 –  poskytnutí kopií všech rozhodnutí, 

usnesení, souhlasů, vyjádření či jiných správních aktů vydaných stavebním úřadem VM  

na základě žádosti společnosti RODOS kovo s.r.o. VM v období od 1.1.2017 ve věci 

umístění, povolení či ohlášení stavby nové trafostanice a kopie všech podání učiněných 

jmenovanou společností v dané věci vůči stavebnímu úřadu ve stejném období ? 

Odpověď: 13.7.2017 

V předmětné záležitosti nevydal stavební úřad žádné rozhodnutí ani jiné opatření, ani v této 

věci v dotazovaném období neobdržel  žádné podání.  

Ing. Pavel Kříbala, úředník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

 

 

83/ Žádost o poskytnutí informace z 6.7.2017 –  poskytnutí informací o formě evidence  

veřejných zakázek v hodnotě do 500 tis. Kč vypsaných a realizovaných městem od 

1.10.2016 ? 

Odpověď: 20.7.2017 

Všechny veřejné zakázky města Velké Meziříčí jsou evidovány formou uchovávání veškeré 

zadávací dokumentace na jednotlivých odborech městského úřadu, což je plně v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí RM č. 1/2016, o zadávání 

veřejných zakázek (citovaný zákon ani směrnice neukládají povinnost vedení evidence ve 

formě seznamu, soupisu či přehledu veřejných zakázek). Přehled o veřejných zakázkách 

Priloha_81_2017.pdf


města nad 50 000 Kč poskytuje portál MV ČR - registr smluv, který je veřejně dostupný pod 

odkazem  https://smlouvy.gov.cz/ .  

Jelikož každá veřejná zakázka znamená i nějaký finanční výdaj, je dále možné využít přehled 

čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu města, který má návaznost na účetnictví (zde 

máte možnost využít na webových stránkách města veřejně přístupného „klikacího rozpočtu“ 

(http://flexi.mestovm.cz:8081/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false

&p_rok=2017 ). 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

84/ Žádost o poskytnutí informace ze 4.7.2017 –  poskytnutí informací o možnostech 

spolupráce při zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ? 

Odpověď: 26.7.2017 – viz příloha 

Bc. Zdislava Fialková, odbor životního prostředí 

 

85/ Žádost o poskytnutí informace ze 14.7.2017 –  způsob vymáhání daňových 

nedoplatků?  

Odpověď: 24.7.2017  

Od roku 2011 město Velké Meziříčí vymáhá daňové nedoplatky formou daňové exekuce 

zajišťované finančním odborem městského úřadu. V minulosti byly pohledávky vymáhány 

prostřednictvím soudního exekutora. V současnosti je v platnosti smlouva o poskytování 

služeb se soudní exekutorkou Mgr. Schafferovou, Špitálka 33, Brno. 

JUDr. Andrea Javůrková, odbor finanční 

 

86/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí Mgr. M. Salašové  v období od 1.1.2017  

do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 27.7.2017 

V předmětném období nebyly žádné faktury ani pokladní doklady Mgr. Salašové hrazeny.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

87/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí Ing. Blance Přibylové  v období od 

1.1.2017  do 30.6.2017 ? 

https://smlouvy.gov.cz/
http://flexi.mestovm.cz:8081/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false&p_rok=2017
http://flexi.mestovm.cz:8081/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false&p_rok=2017
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Odpověď: 27.7.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

88/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí Ing. Petru Veličkovi  v období od 1.1.2017  

do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 27.7.2017 

V předmětném období nebyly žádné faktury ani pokladní doklady Ing. Veličkovi hrazeny.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

89/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí společnosti Bello podlahy s.r.o. v období 

od 1.1.2017  do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 27.7.2017 

V předmětném období nebyly žádné faktury ani pokladní doklady společnosti Bello podlahy 

s.r.o. hrazeny.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

90/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí  Jiřímu Michlíčkovi  v období od 1.1.2017  

do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 27.7.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

91/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí  společnosti WAINES-POOL s.r.o.  

v období od 1.1.2017  do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 27.7.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  



Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

92/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí  společnosti Content s.r.o.  v období od 

1.1.2017  do 30.6.2017 ? 

Odpověď: 1.9.2017 

Informace byly žadateli po úhradě vyčíslených nákladů v jím požadovaném formátu 

poskytnuty.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

93/ Žádost o poskytnutí informace z 18.7.2017 –  poskytnutí kopií faktur a pokladních 

dokladů, které uhradilo Město Velké Meziříčí  společnosti Content s.r.o.  v období od 

1.1.2010  do 31.12.2013 ? 

Odpověď: xxx 

Žadatel neprovedl ve stanovené lhůtě úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací, 

žádost o poskytnutí informace byla odložena.  

Ing. Pavla Pólová, vedoucí finančního odboru 

 

94/ Žádost o poskytnutí informace z 24.7.2017 –  poskytnutí kopií ohlášení shromáždění 

podaných v červenci 2017 ? 

Odpověď: 7.8.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

95/ Žádost o poskytnutí informace z 26.7.2017 –  komunikace města s Policií ČR o 

bourání objektů v areálu plánované výstavby nové policejní služebny od 1.1.2017 ? 

Odpověď: 1.8.2017 

V předmětné záležitosti neexistuje žádná písemná komunikace.  

Jiří Oulehla, odd. investic odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

96/ Žádost o poskytnutí informace z 28.7.2017 –  nabídky na vypracování projektové 

dokumentace v rámci architektonicko-urbanistické soutěže na rekonstrukci Náměstí  ? 

Priloha_k_informaci_c94-2017.pdf


Odpověď: 1.9.2017 – viz příloha 

Ing. Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

97/ Žádost o poskytnutí informace z 26.7.2017 –  poskytnutí informací o kontrolách 

provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů ? 

Odpověď: 2.8.2017 

Městský úřad obdržel jeden podnět k provedení kontroly, a to dne 24.7.2017 – kontrola ke dni 

poskytnutí informace ani žádné další kroky nebyly realizovány.  

Mgr. Jan Palas, odbor životního prostředí 

 

98/ Žádost o poskytnutí informace z 9.8.2017 –  poskytnutí kopií podpisových listin 

v souvislosti s podáním návrhu na konání místního referenda ve Velkém Meziříčí a 

jména úředních osob, které kontrolovaly tyto podpisové listiny ? 

Odpověď: 23.8.2017  

V části týkající se poskytnutí kopií podpisových listin byla žádost rozhodnutím dle § 15 InfZ 

odmítnuta s ohledem na ochranu osobních údajů podepsaných osob. 

Přezkum náležitostí návrhu na konání místního referenda s přílohou (podpisovými listinami) 

vykonávali: Ing. Marek Švaříček, JUDr. Vilma Drápelová, Ing. Josef Švec, Ing., Radek 

Novotný, Marek Vašulín DiS.,Ing. Martina Bednaříková, Alena Šinkovská, Pavla Šabatová, 

Zuzana Špačková a Eva Krejsková. 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

99/ Žádost o poskytnutí informace z 13.8.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 9.8.2017? 

Odpověď: 24.8.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

100/ Žádost o poskytnutí informace z 16.8.2017 –  informace o činnosti Městské policie 

v souvislosti s uzavírkou mostu na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí? 

Priloha_k_informaci_c96-2017.xlsx


Odpověď: 25.8.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

 

101/ Žádost o poskytnutí informace z 16.8.2017 –  poskytnutí kopií dokumentů 

v souvislosti s prodejem pozemků p. č. 5810/18 a p. č. 5810/28 v k.ú. Velké Meziříčí? 

Odpověď: 25.8.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

Mgr. Renata Havránková, odd. majetkoprávní, odbor správy majetku a bytů 

 

102/ Žádost o poskytnutí informace z 16.8.2017 –  poskytnutí informací o problémech se 

škodlivými ptáky v obci ? 

Odpověď: 23.8.2017 – viz příloha 

Ing. Michaela Chmelíčková, odbor životního prostředí 

 

103/ Žádost o poskytnutí informace ze 17.8.2017 –  kopie písemného vyrozumění 

Městského úřadu VM k návrhu přípravného výboru na vyhlášení místního referenda ve 

Velkém Meziříčí? 

Odpověď: 29.8.2017 – viz příloha 

Eva Krejsková, odbor správní 

 

104/ Žádost o poskytnutí informace z 21.8.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM konané dne 9.8.2017 ve věci úpravy platů ředitelů 

ZŠ Sokolovská a Školní ve VM ? 

Odpověď: 5.9.2017 

Informace byly žadateli po udělení souhlasu dotčených osob poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

105/ Žádost o poskytnutí informace z 23.8.2017 –  informace o činnosti Městské policie 

v souvislosti s uzavírkou mostu na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí? 

Priloha_k_informaci_c100-2017.pdf
Priloha_k_informaci_c102-2017.pdf
Priloha_k_informaci_c103-2017.pdf


Odpověď: 7.9.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

106/ Žádost o poskytnutí informace z 24.8.2017 –  poskytnutí kopií ohlášení shromáždění 

podaných v srpnu 2017 ? 

Odpověď: 8.9.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

107/ Žádost o poskytnutí informace z 25.8.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 23.8.2017? 

Odpověď: 8.9.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

108/ Žádost o poskytnutí informace ze 14.9.2017 –  poskytnutí kopií přípisů od a ke 

Krajskému soudu Brno ve věci konání místního referenda ve Velkém Meziříčí ? 

Odpověď: 29.9.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

109/ Žádost o poskytnutí informace z 21.9.2017 –  poskytnutí kopií příspěvků 

nezveřejněných v „Elektronické knize přání a stížností“  od počátku r. 2017 ? 

Odpověď: 5.10.2017 

Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

110/ Žádost o poskytnutí informace z 22.9.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM a kopie zápisu ze schůze rady města VM konané 

dne 6.9.2017 a 20.9.2017 ? 

Odpověď: 6.10.2017 

Priloha_k_informaci_c105-2017.pdf
Priloha_k_informaci_c106-2017.pdf


Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

111/ Žádost o poskytnutí informace z 25.9.2017 –  poskytnutí kopie přestupkového spisu 

ve věci konání shromáždění bez oznámení dne 19.7.2017 ? 

Odpověď: 9.10.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

112/ Žádost o poskytnutí informace z 5.10.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM konané dne 4.10.2017? 

Odpověď: 19.10.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

113/ Žádost o poskytnutí informace z 5.10.2017 –  poskytnutí informací v souvislosti 

s konáním tiskových konferencí v roce 2017 ? 

Odpověď: 19.10.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

114/ Žádost o poskytnutí informace z 12.10.2017 –  poskytnutí informací v souvislosti 

s označováním některých dokumentů jako „neveřejných“  ? 

Odpověď: 25.10.2017 – viz příloha 

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

115/ Žádost o poskytnutí informace z 12.10.2017 –  poskytnutí kopií hodnocení práce 

ředitele JC Velké Meziříčí projednaných na schůzích rady města VM od ledna 2016 do  

října 2017? 

Odpověď: 25.10.2017 

Informace byly žadateli poskytnuty.  

Priloha_k_informaci_c111-2017.pdf
Priloha_k_informaci_c113-2017.pdf
Priloha_k_informaci_c114-2017.pdf


JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

116/ Žádost o poskytnutí informace z 19.10.2017 –  poskytnutí kopií podkladových 

materiálů pro schůzi rady města VM v působnosti valné hromady JC VM konané dne 

18.10.2017? 

Odpověď: 25.10.2017 

Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

117/ Žádost o poskytnutí informace z 22.10.2017 –  poskytnutí výpisů telefonních hovorů 

starosty Ing. Necida za poslední tři měsíce ? 

Odpověď: 3.11.2017 

 Poskytnutí informací bylo rozhodnutím podle § 15 InfZ odmítnuto.  

JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

118/ Žádost o poskytnutí informace z 27.11.2017 –  poskytnutí kopií všech podání a 

všech rozhodnutí stavebního úřadu ve věci společnosti RODOS kovo s.r.o. od 6.5.2017 

do doby podání žádosti ? 

Odpověď: 4.12.2017 

 Informace byly žadateli v jím požadovaném formátu poskytnuty.   

Ing. Pavel Kříbala, úředník odboru výstavby a regionálního rozvoje 

 

119/ Žádost o poskytnutí informace z 30.11.2017 –  dotazy ke způsobu zajištění souladu 

zpracování osobních údajů s Nařízením EU  - GDPR v podmínkách města VM ? 

Odpověď: 12.12.2017 – viz příloha 

 JUDr. Vilma Drápelová, právnička kanceláře tajemníka 

 

120/ Žádost o poskytnutí informace z 20.12.2017 – poskytnutí kopií námitek Ing. arch. 

Mikuláška v rámci JŘBU a jejich vyřízení ze strany města VM ? 

Odpověď: 21.12.2017 

Priloha_k_informaci_c119-2017.pdf


Žádost byla rozhodnutím podle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 218 odst. 2 písm. a) 

zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, odmítnuta.. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. Rozvoje 

 

121/ Žádost o poskytnutí informace z 21.12.2017 – poskytnutí informací o způsobu 

vyřízení námitek v rámci JŘBU na Rekonstrukci Náměstí ve VM doručených AK Frank 

Bold ? 

Odpověď: 3.1.2018 

Žádost byla rozhodnutím podle ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 218 odst. 2 písm. a) 

zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, odmítnuta.. 

Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionál. rozvoje 

 

 

 

 

 

 


