
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 2009 
 
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 2009:  
 

1. Počet podaných písemných žádostí o informace: 
adresovaných starostovi                                                               3  
adresovaných odboru investičnímu a regionálního rozvoje       10    
adresovaných odboru majetkoprávnímu                                      1 
adresovaných odboru správnímu a vnitřních věcí                        1 
Celkem                                             15 
 
z toho prostřednictvím České pošty:                  2 
           prostřednictvím elektronické pošty:      13 
           prostřednictvím datové schránky             0 
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 
          1 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

    1 
 
 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 
V roce 2009 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: 

 
   3 
Všechny tři stížnosti byly na postup při vyřizování žádosti, podle mínění žadatele 
povinný subjekt nevyhověl plně podané žádosti. 
Informace byly poskytnuty, některé z požadovaných dokladů Městský úřad Kuřim 
neměl k dispozici, z tohoto důvodu nemohly být žadateli poskytnuty. 
 

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



 
P.č.: Obsah žádosti o informace: Způsob vybavení: 
1. Žádost o zaslání investičních záměrů a seznamu 

schválených projektů města Kuřimi v roce 2009. 
Zaslána odpověď a seznam investičních 
akcí prostřednictvím České pošty. 
 

2. Žádost o informace o uvedené osobě, zda je či 
v minulosti byla nájemcem obecního bytu v Kuřimi. 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
 

3. Žádost o informace o počtu vyřízených petic a stížností 
města Kuřimi za kalendářní roky 2006, 2007 a 2008. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

4. Žádost o koncept nového Územního plánu Kuřim. Zaslána odpověď, kopie požadovaných 
dokladů  a  CD ROM prostřednictvím  
České pošty. 
 

5. Žádost o korespondenci ke konceptu nového ÚP Kuřim 
(I.). 

Zaslána odpověď  a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
 

6. Žádost o informaci týkající se jednání o R43 a R52 na 
Krajském úřadě Jihomoravského kraje dne 14. 4. 2009. 

Zaslána odpověď  prostřednictvím České 
pošty. 
 

7. Žádost o korespondenci ke konceptu nového ÚP Kuřim 
(II.). 
 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
 

8. Žádost o informaci o jednání Zastupitelstva města 
Kuřimi dne 21. 4. 2009 ke studii dopravy na jižní 
Moravě, týkající se R43 a města Brna. 
 

Zaslána odpověď, kopie požadovaných 
dokladů a CD ROM prostřednictvím 
České pošty. 
 

9. Žádost o informaci o jednání v Kuřimi dne 4. 5. 2009, 
týkající se variant řešení dopravního obchvatu Kuřimi. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
 

10. Žádost o zaslání investičních záměrů a seznamu 
schválených projektů města Kuřimi v roce 2009. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím elektronické 
pošty. 
 

11. Žádost o informaci o jednání o konceptu nového ÚP 
Kuřim a variantám řešení dopravního obchvatu Kuřimi 
(1.). 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím České pošty. 
 

12. Žádost o informace k jednání o konceptu nového ÚP 
Kuřim  a variantám řešení dopravního obchvatu Kuřimi 
(2.). 

Zaslána odpověď, kopie požadovaných 
dokladů a CD ROM prostřednictvím 
České pošty. 
 

13. Žádost o informace týkající se kuřimského bazénu - 
jeho právní forma, provoz a financování městem. 
 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
 

14. 
 

Žádost o informace o jednání Svazku obcí pro 
výstavbu rychlostní komunikace R43 v Kunštátě dne 
21. 9. 2009. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím elektronické 
pošty. 
 

15. 
 

Žádost o informace k jednání o konceptu nového ÚP 
Kuřim  a variantám řešení dopravního obchvatu Kuřimi 
(3.). 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
dokladů prostřednictvím České pošty 

 
 
 

V Kuřimi dne 22. 2. 2010 
Ing. Oldřich Štarha, v. r.            Ing. Petr Němec, v. r. 
    starosta města         tajemník městského úřadu  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


