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k informacím 

Vážený pane | 

k odpovědi na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 108/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č. j . žádostí MK/39424/22/KÚ), došlé dne 29.04,2022 
prostřednictvím datové schránky, Vám v souladu s ust § 4a) zákona č. 108/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím sdělují k jednotlivým dotazům následující: 

1) Paní 
v Brně dne 

- získala titul Ing. na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě 
Titul Ph.D. získala na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně dne 

2) Pan ^^^^^^^^^m získal titul Bc. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dne | 

3) Byla zaslána výzva dne 08.05.2022 s žádostí o doplnění údajů. 

4) Městský úřad Kuřím nevede statistiku dopravních nehod na křižovatce na ul. Zámecká. Nehodovost 
Městský úřad Kuřím na tomto místě získává z veřejně dostupných dat na internetovém odkaze: 
https://nehodv.cdv.cz/statistics.php 

6) Ke dní 02.05.2022 činí průměrné měsíční náklady na provoz ulicí Zámecká částku 

7) Pořizovací náklady na MOR v ul. Zámecká činí | 

S pozdravem 

Ing. Karel Torn, CSc. 
tajemník Městského úřadu Kuřim 

http://www.kyrim.cz
https://nehodv.cdv.cz/statistics.php
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Vážený pane, 

Městský úřad Kuřim, kancelář úřadu, (dále jen „Městský úřad Kuřim" nebo „povinný subjekt") 
obdržel dne 29. 04. 2022 Vaše podání, jehož součástí je žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

Povinný subjekt vyřizuje samostatně i žádosti následujícího znění (uvedeno doslovně): 

„Výšiplatu obou výše uvedených osob za 12 měsíců" 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem Vaší žádosti jsou informace o platu zaměstnanců 
povinného subjektu. Vás povinný subjekt vyzývá k doplnění žádosti dle skutečností uvedených v 
nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/18 (dálejen „platový nález 
ÚS"). S ohledem na závěry Ústavního soudu ČR, zaujaté v tomto nálezu, je možné informací o 
platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu poskytnout v případě splnění následujících 
podmínek: 

a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusí o věcech veřejného zájmu, 
b) informace samotná se týká veřejného zájmu, 
c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti čí roli tzv. „společenského 
hlídacího psa", 
d) informace existuje a je dostupná. 

Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti Vás s odkazem na ust. § 4 odst. 3 a 4 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, povinný subjekt žádá o doplnění 
žádosti o sdělení, jakým způsobem jsou ve Vašem případě splněny požadavky nálezu ÚS 
uvedené pod písmeny a) až c). O doplnění údajů Vás povinný subjekt žádá, do 5 ti pracovních 
dnu od doručení této výzvy. V případě, že povinný subjekt informace neobdrží, bude žádost 
věcně hodnotit, tj. posuzovat splnění jednotlivých požadavků nálezu ÚS, pouze na základě 
informací jemu dostupných. 

S pozdravem 

Ing. Karel Tornt CSc. 
tajemník úřadu 

http://www.kurirn.cz

