
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
  

o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování 
informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění za rok 2003 
  
Městský úřad Kuřim jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 tohoto zákona 
předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování 
informací.  
  
V souladu se zákonem poskytuje Městský úřad Kuřim žadatelům informace na základě jejich 
žádostí nebo zveřejněním. 
  
Přehled o vyřizovaných žádostech: 
Počet podaných žádostí o informace 66
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0
  
  
Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2003 bylo podáno a vyřizováno na městském úřadu 
66 žádostí, které podléhají režimu zákona a to: 
  
P.č.: Obsah žádosti o informace: Způsob vybavení: 
1 Postup při žádosti o odprodej pozemků r. 1999 Zaslána informace 
2 Postup při žádosti o odprodej pozemků r. 2000 Zaslána informace 
3 Postup při žádosti o odprodej pozemků r. 2001 Zaslána informace 
4 Postup při žádosti o odprodej pozemků r. 2002 Zaslána informace 
5 Počet žádostí o odprodej pozemků r.1999 Zaslána informace 
6 Počet žádostí o odprodej pozemků r.2000 Zaslána informace 
7 Počet žádostí o odprodej pozemků r.2001 Zaslána informace 
8 Počet žádostí o odprodej pozemků r.2002 Zaslána informace 
9 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 

pozemků v r. 2002 
Zaslána informace 

10 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 2001 

Zaslána informace 

11 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 1999 

Zaslána informace 

12 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 2000 

Zaslána informace 

13 Kolik bylo žádostí o odprodej pozemků z majetku 
města  r.1999 

Zaslána informace 

14 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 1999 

Zaslána informace 

15 Jak bylo třeba postupovat v případě žádosti o odprodej 
pozemku r. 1999 

Zaslána informace 

16 Kolik bylo žádostí o odprodej pozemků z majetku 
města  r.2002 

Zaslána informace 

17 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji Zaslána informace 



pozemků v r. 2002 
18 Jak bylo třeba postupovat v případě žádosti o odprodej 

pozemku r. 2002 
Zaslána informace 

19 Kolik bylo žádostí o odprodej pozemků z majetku 
města  r.2000 

Zaslána informace 

20 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 2000 

Zaslána informace 

21 Jak bylo třeba postupovat v případě žádosti o odprodej 
pozemku r. 2000 

Zaslána informace 

22 Kolik bylo žádostí o odprodej pozemků z majetku 
města  r.2001 

Zaslána informace 

23 Za jakých podmínek bylo rozhodováno o odprodeji 
pozemků v r. 2001 

Zaslána informace 

24 Jak bylo třeba postupovat v případě žádosti o odprodej 
pozemku r. 2001 

Zaslána informace 

25 Počet podaných žádostí o stavební povolení rozděleny 
do skupin r. 2002 

Zaslána informace 

26 Počet podaných žádostí o stavební povolení rozděleny 
do skupin r. 2001 

Zaslána informace 

27 Počet podaných žádostí o stavební povolení rozděleny 
do skupin r. 2000 

Zaslána informace 

28 Počet podaných žádostí o stavební povolení rozděleny 
do skupin r. 1999 

Zaslána informace 

29 Žádost o kopie písemností týkajících se spol. 
ZAYFERUS, o.p.s. -  č.j. . 6596/1542 

Informace neposkytnuta 

30 Žádost o informace v oblasti stavebních záměrů  
k nemovitosti Bezručova 1284  

Zaslána informace 

31 Žádost o kopie všech stížností a peticí , které se vážou 
k nemovitosti Bezručova 1284 

Zaslána informace 

32 Žádost o zaslání kopie žádosti o odprodej pozemku 
p.č.2116 - r. 2000 

Zaslána informace 

33 Žádost o urychlené vypracování informací dle 
§106/1999 

Podmíněno úhradou zálohy  a po 
zaplacení žadatelem vyřízeno  

34 Kompletní informace o návrzích a přijatých usneseních 
RM a ZM  na odprodej pozemků z majetku města 
 - r. 2002 

Informace neposkytnuta dle §15 odst.4 
zák.č. 106/199 Sb. 

35 Kompletní informace o návrzích a přijatých usneseních 
RM a ZM  na odprodej pozemků z majetku města 
 - r. 2001 

Informace neposkytnuta dle §15 odst.4 
zák.č. 106/199 Sb., 

36 Kompletní informace o návrzích a přijatých usneseních 
RM a ZM  na odprodej pozemků z majetku města 
 - r. 2000 

Informace neposkytnuta dle §15 odst.4 
zák.č. 106/199 Sb., 

37 Kompletní informace o návrzích a přijatých usneseních 
RM a ZM  na odprodej pozemků z majetku města 
 - r. 1999 

Informace neposkytnuta dle §15 odst.4 
zák.č. 106/199 Sb., 

38 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1993 Zaslána informace 
39 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1994 Zaslána informace 
40 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1995 Zaslána informace 
41 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1996 Zaslána informace 
42 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1997 Zaslána informace 
43 Náležitosti žádosti o odprodej pozemku r. 1998 Zaslána informace 
44 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 

z majetku města r. 1993 
Zaslána informace 

45 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 
z majetku města r. 1994 

Zaslána informace 

46 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 
z majetku města r. 1995 

Zaslána informace 



47 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 
z majetku města r. 1996 

Zaslána informace 

48 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 
z majetku města r. 1997 

Zaslána informace 

49 Kolik bylo podáno žádostí o odprodej pozemků 
z majetku města r. 1998 

Zaslána informace 

50 Žádost o informaci o vyřízení odvolání ze dne 
11.11.2002 – dodatečně povolená stavba 

Zaslána informace 

51 Převod majetku z vlastnictví obce – byt Školní 848 Zaslána informace 
52 Sdělení ZOZ pracovnice KPPP, převod majetku, 

nájemní smlouva Školní 848/11 
Zaslána informace 

53 Informace pro projekt KOMUNÁL 2003 Zaslání informace 
54 Počet podaných žádostí o stavební povolení,  r. 1999 Zaslání informace 
55 Počet podaných žádostí o stavební povolení,  r. 2000 Zaslání informace 
56 Počet podaných žádostí o stavební povolení,  r. 2001 Zaslání informace 
57 Počet podaných žádostí o stavební povolení,  r. 2002 Zaslání informace 
58 Rozestavěné průmyslové a občanské stavby Zaslání informace 
59 Žádost o přesné vymezení a citaci ÚP města Kuřimi ve 

vztahu k p.č.2118 k.ú. Kuřim  
Zaslání informace 

60 Informace týkající se parkovacích ploch r. 1999  Zaslána odpověď 
61 Informace týkající se parkovacích ploch r. 2000 Zaslána odpověď 
62 Informace týkající se parkovacích ploch r. 2001 Zaslána odpověď 
63 Informace týkající se parkovacích ploch r. 2002 Zaslána odpověď 
64 Dopravní situace ulice Zahradní  - odvolání Zaslána odpověď 
65 Žádost o postoupení kopií přípisů  Zamítnutí poskytnutí informace 
66 Informace ve vztahu ke komunikaci ul. Zahradní  Zaslána odpověď 
  
  
  
V Kuřimi dne 26.2.2004 
  
                                                                                              Ing. Petr Němec 
                                                                                                   tajemník 
 


