
MĚSTO KUŘIM                                                    Jungmannova 968,  664 34  Kuřim 
  

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, za rok 2008 
  
Město Kuřim vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Kuřim v oblasti poskytování 
informací za rok 2008:  
  

1. Počet podaných písemných žádostí o informace:  
adresovaných starostovi                                 8  
adresovaných tajemníkovi úřadu                   3    
adresovaných odboru životního prostředí      1 

Celkem                                                         12 
  
z toho prostřednictvím České pošty:            5 
           prostřednictvím elektronické pošty:  7 

  
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:  

      Žádné 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  

Žádné 
  

  
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  

V roce 2008 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace 
Městského úřadu Kuřim. 
  

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí:  
Žádná. 

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

způsobu jejich vyřízení:  
  

2 
  

Obě stížnosti byly na postup při vyřizování žádosti, podle žadatele povinný subjekt nevyhověl 
plně žádosti. 
Informace byly poskytnuty, žádné požadované materiály ani další informace se na Městském 
úřadu Kuřim 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 o hranici honitby mysliveckého 

sdružení Sychrov se sídlem v Moravských Knínicích 
Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
  

2 Žádost o informace o investičních záměrech města 
Kuřimi 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
  

3 Žádost o informace o instalaci zpomalovacích retardérů 
na ulici Dlouhá v Kuřimi 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
  

4 Žádost o informaci o jednání Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R43 dne 1.10.2008 
v Boskovicích 

Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
  

5 Žádost o informaci o blokaci silnice v Lipůvce a 
v Kuřimi dne 10.10.2008 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
  

6 Žádost o informaci týkající se používání 
elektronických právních informačních systémů na 
Městském úřadě Kuřim 

Zaslána odpověď  prostřednictvím České 
pošty. 
  

7 Žádost o informaci o podrobném přehledu žádostí, 
které byly na základě uvedeného zákona č. 106/1999 
Sb. vzneseny směrem k Městskému úřadu Kuřim 
v roce 2007 
  

Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
  

8 Žádost o informaci o zaslání investičních plánů města 
Kuřimi pro rok 2009, resp. seznam projektů, které jsou 
městem Kuřim plánovány na rok 2009 
  

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
  

9 Žádost o informaci o plánované studii jižního obchvatu 
města Kuřimi ( I.) 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
  

10 Žádost o informaci o výši finanční částky, která byla 
vynaložena v roce 2007 na výsadbu zeleně v městě 
Kuřimi 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
  

11 Žádost o informaci o turistickém, kulturním, 
společenském a sportovním dění v Kuřimi a informace 
o místních poplatcích 

Zaslána odpověď a kopie dostupných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
  

12 Žádost o informaci o plánované studii jižního obchvatu 
města Kuřimi ( II.) 

Vyřízeno povinným subjektem až v roce 
2009 

  
  
  
  
  
  
  

V Kuřimi dne 23.2.2009 
Ing. Oldřich Štarha, v.r.                                                                             Ing. Petr Němec, v.r. 
    starosta města                                                                                  tajemník městského úřadu  
 


