
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 2004 
  
  
Městský úřad Kuřim jako povinný subjekt předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se 
týkají jeho činnosti v oblasti - poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v souladu s ustanovením § 18 zákona. 
  
  
Počet podaných žádostí o informace 46
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 žádosti o poskytnutí informací, které podléhají režimu 
zákona č.106/1999 Sb., byly v roce 2004 na městský úřad podány a vyřizovány v celkovém 
počtu  46  a to: 
  
P.č.: Obsah žádosti o informace: Způsob vybavení: 
1 Žádost o informaci podána ústně -  nahlédnutí do spisu. Předána informace 

2 Vyhrazené parkovací místo Bezručova čtvrť 844. Zaslána informace 

3 Informace týkající se odvolání proti kolaudačnímu 
rozhodnutí (kabelová přípojka NN pro RD a rek. 
objekty Vranov).  

Zaslána informace 

4 Informace o počtu udělených stavebních povolení  
v období  1.1.2003 -31.12.2003. 

Zaslána informace 

5 Stavební povolení rok 1999, 2000, 2001, 2002 – 
nejasný dotaz. 

Zaslána odpověď 

6 Informace vztahující se k nemovitosti Bezručova čtvrť 
839 (kolaudace, stavební řízení). 

Zaslána odpověď 

7 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 480 a 
ZŠ Tyršova (kolaudace, stavební řízení). 

Zaslána informace 

8 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 
1265 (kolaudace, stavební řízení). 

Zaslána informace 

9 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 
1013 (kolaudace, stavební řízení). 

Zaslána informace 

10 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 480 
(kolaudace, stavební řízení). 

Zaslána informace 

11 Žádost o kopie písemných materiálů r. 1986, p.č. 2330 
k.ú.Kuřim. 

Zaslána informace 

12 Informace vztahující se k nemovitosti Bezručova čtvrť 
847 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

13 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 480 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

14 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 
1265 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

15 Informace vztahující se k ul.Tyršova tenisové kurty, Zaslána informace 



hřiště (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 
16 Informace vztahující se k nemovitosti Bezručova 841, 

842, 843 – prodejna potravin (stavební povolení, 
kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

17 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 
1086 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

18 Informace vztahující se k nemovitosti Třebízského 
1348 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

19 Informace vztahující se k nemovitosti Školní 851-3 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

20 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 271 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

21 Informace o povodňovém plánu.  Zaslána odpověď 
22 Ústní žádost o úředně ověřenou kopii rozhodnutí. Zaslána informace 
23 Informace vztahující se k nemovitosti nám.Osvobození 

- obřadní síň (bezbariérový přístup). 
Zaslána informace 

24 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská 
1013 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

25 Informace vztahující se k nemovitosti nám. Míru 1304 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána odpověď 

26 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 8 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

27 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 83 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

28 Informace vztahující se k nemovitosti nám.Osvobození 
– obřadní síň (stavební povolení, kolaudace, parkovací 
stání). 

Zaslána informace 

29 Informace vztahující se k nemovitosti nám.Osvobození 
– herna, bar (stavební povolení, kolaudace, parkovací 
stání). 

Zaslána informace  

30 Žádost o zaslání obecně závazné vyhlášky. Zaslána informace 
31 Informace vztahující se k ul. Tyršova tenisové kurty, 

hřiště; Třebízského 1348 ( parkování). 
Zaslána odpověď  

32 Informace vztahující se k nemovitosti nám. 1.května 
1304 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

33 Informace vztahující se k nemovitosti nám. 1.května 
1305 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

34 Informace vztahující se k nemovitosti nám. 1.května 
1306 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

35 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 198 
(stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

36 Informace vztahující se k nemovitosti nám. 1.května - 
výstavby 3 obytných domů (stavební povolení, 
kolaudace, parkovací stání). 

Zaslána informace 

37 Majetkové poměry na pozemku p.č. 3402 k.ú. Kuřim. Zaslána informace 
38 Informace vztahující se k nemovitosti Jungmannova 

968 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 
Zaslána informace 

39 Informace vztahující se k nemovitosti Nádražní 192 
autoškola (stavební povolení, kolaudace, parkovací 
stání). 

Zaslána informace 

40 Informace vztahující se k nemovitosti Nádražní 192 
herna, bar (stavební povolení, kolaudace, parkovací 
stání). 

Zaslána informace 

41 Informace vztahující se k nemovitosti Tyršova 8 
sázková kancelář (stavební povolení, kolaudace, 
parkovací stání). 

Zaslána informace 

42 Informace vztahující se k nemovitosti Legionářská Zaslána informace 



1550 (stavební povolení, kolaudace, parkovací stání). 
43 Jaké opatření uskuteční OSVO, aby bylo zabráněno 

škodám - pozemek p.č. 2642/106 k.ú.Kuřim.  
Zaslána odpověď 

44 Informace o výběrovém  řízení - ředitel ZŠ  –  e-mail. Zaslána informace  

45 Místní komunikace ul. Zahradní. Zaslána informace 

46 Rekonstrukce školních jídelen – výběrová řízení. Zaslána informace 

  
  
  
  
  
V Kuřimi dne 22.2.2005 
  
  
  
                                                                                              Ing. Petr Němec 
                                                                                                   tajemník 
 


