
MĚSTO KUŘIM                                                    Jungmannova 968,  664 34  Kuřim 

 
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 2007 
 
Město Kuřim vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Kuřimi v oblasti poskytování 
informací za rok 2007:  
 

1. Počet podaných žádostí o informace:  
tajemník úřadu              6 
odbor dopravy   1 
odbor životního prostředí        1 
Celkem    8 
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:  
1 
 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  
Žádné. 
 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  
V roce 2007 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace 
Městského úřadu Kuřim. 

 
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí:  

Žádné. 
 

6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání  a stručný popis 
způsobu jejich vyřízení:  

 
2 

 
Obě stížnosti byly na postup při vyřizování žádosti, dle žadatele povinný subjekt 
nevyhověl plně žádosti. 
Informace byly poskytnuty, žádné požadované materiály se na MěÚ nenachází, 
z tohoto důvodu nemohly být poskytnuty. 
 

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  
Nejsou. 
 
 

 
 
 
 



P.č.: Obsah žádosti o informace: Způsob vybavení: 
1 Žádost o informace R 43 a SROP, podpora realizace 

výstavby R43 a navazujících silnic,  
požádáno o      - kopie návrhu projektu 
                         - veškerou korespondenci k projektu 

Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů. 
Zaslána stížnost žadatele KÚ JmK. 
KÚ JmK vydal rozhodnutí. 
Zaslána informace a výpis ze zásobníku 
projektů. 

2 Žádost o informace R 43 a SROP II, minimalizace 
bariérového efektu R 43 
požádáno o      - kopie návrhu projektu 
                         - veškerou korespondenci k projektu 

Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů. 
Zaslána stížnost žadatele KÚ JmK. 
KÚ JmK vydal rozhodnutí. 
Zaslána informace a výpis ze zásobníku 
projektů. 

3 Žádost o informace R 43 
veškerá korespondence 

Zaslána odpověď  

4 Žádost o informaci  
4 tis. vozidel v Boskovické brázdě 

Zaslána odpověď 

5 Žádost o informaci  
studie k R 43 

Zaslána odpověď 
 

6 Žádost o informaci  
studie k R 43, korespondence 

Zaslána odpověď 
 

7 Žádost o informaci  
žádost o kopii dopisu 

Zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

8 Žádost o informaci 
definice pojmu veřejné prostranství - pohyb psů 

Zaslána odpověď 

 
 

 
V Kuřimi dne 18.2.2008 

Ing. Oldřich Štarha        Ing. Petr Němec 
    starosta města        tajemník městského úřadu  
 


