
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 2010 
 
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 2010:  
 

1. Počet podaných písemných žádostí o informace: 
adresovaných odboru kancelář úřadu                                           4  
adresovaných odboru investičnímu a regionálního rozvoje         9    
adresovaných odboru životního prostředí                                    1 
adresovaných odboru finančnímu                                                 1 
adresovaných odboru stavebnímu a vodoprávnímu                      1 
Celkem                                             16 
 
z toho prostřednictvím České pošty:                  1            
           prostřednictvím elektronické pošty:        9 
           prostřednictvím datové schránky            6 
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 
          0 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

    0 
 
 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 
V roce 2010 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: 

 
   0 
 

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



 
P.č.: Obsah žádosti o informace: Způsob vybavení: 
1. Žádost o zaslání informací o ÚP Moravské Knínice a 

plánovaném vedení rychlostní komunikace R 43. 
Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností prostřednictvím České pošty. 
 

2. Žádost o zaslání informací o ÚP Kuřim a plánovaném 
vedení rychlostní komunikace R 43. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností prostřednictvím České pošty. 

3. Žádost o zaslání informací o ÚP Čebín a plánovaném 
vedení rychlostní komunikace R 43. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností prostřednictvím České pošty. 

4. Žádost o zaslání informací o ÚP Rozdrojovice a 
plánovaném vedení rychlostní komunikace R 43. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností prostřednictvím České pošty. 

5. Žádost o zpracovanou studii Dopravní model města 
Kuřim (DHV. spol. s r.o.). 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností + CD ROM prostřednictvím 
České pošty. 
 

6. Žádost o informaci o jednání o pozemcích pro vedení 
rychlostní komunikace R 43. 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 
 

7. Žádost o informace ke Studiu vlivu variantního řešení 
obchvatu města Kuřimi. 
 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností + CD ROM prostřednictvím 
České pošty. 
 

8. Žádost o informaci o Zveřejnění výdajů alokovaných 
do projektů na ochranu životního prostředí na území 
v působnosti ORP. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

9. Žádost o informaci o investičních plánech města 
Kuřimi pro rok 2010, seznam projektů/stavebních 
zakázek. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
České pošty. 
 

10. Žádost o informace týkající se účasti členů 
Zastupitelstva města Kuřimi na zasedáních ve 
volebním období 2006 – 2010 a jmenovité hlasování 
členů zastupitelstva města v konkrétních případech. 

Zaslána odpověď a kopie požadovaných 
písemností prostřednictvím České pošty. 
 

11. Žádost o informaci o výši roční dotace města Kuřimi 
na veřejnou dopravu v roce 2010 a výše dotací získaná 
městem Kuřimí z fondů EU v období 2007 – 2009. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

12. Žádost o informace o výši poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
v Kuřimi, povolené Ministerstvem financí ČR. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

13. Žádost o informace o objemu veřejných zakázek 
malého rozsahu vypsaných městem Kuřimi v letech 
2007 – 2009.  

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

14. 
 

Žádost o informace o výši sankce dle § 181 stavebního 
zákona, která byla udělena firmě D. TRI, s.r.o. 

Zaslána odpověď prostřednictvím České 
pošty. 

15. 
 

Žádost o informace, zda se v Kuřimi konalo v období 
od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 místní referendum. 

Zaslána odpověď prostřednictvím datové 
schránky. 

 
16. 

Žádost o informaci o investičních plánech města 
Kuřimi pro rok 2011, resp. seznam 
investičních/stavebních projektů. 

Zaslána odpověď prostřednictvím 
elektronické pošty. 
 

 
V Kuřimi dne 4. 2. 2011 

 
Ing. Drago Sukalovský      Mgr. Alena Zimmermannová 
    starosta města         tajemnice městského úřadu  




