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1/2018 

Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostřed, poskytl dne 
18.01.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace: 
Zda Městský úřad Slavkov u Brna vydal v období od 15. září 2017 do 10. ledna 2018: 
a/ opatření obecné povahy či rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na  účelovou komunikaci ve 
smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích; 
b/ rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkou či objížďkou ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o 
pozemních komunikacích; 
c/ rozhodnutí o povolení umístění pevné překážky ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích; 
d/ opatření obecné povahy o stanovení místní či přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve 
smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 
ve vztahu k veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se mimo jiné na pozemcích par.č. 1647, 
2093, 3107 a 2108 v katastrálním území a obci Vážany nad Litavou, okres Vyškov, nebo zda v tomto 
období zahájil řízení o jejich vydání, , a to včetně zaslání příslušných kopií opatření či rozhodnutí. 
e/ zda Městský úřad Slavkov u Brna vydal v období od 15. září 2017 do 10. ledna 2018 rozhodnutí 
související s uzavírkou výše uvedené pozemní komunikace povolenou rozhodnutím Městského úřadu 
Slavkov u Brna č.j. SU/49957-17/9985-2017/Hro ze dne 14. září 2017, nebo zda v tomto období zahájil 
řízení o vydání takového rozhodnutí, a to včetně zaslání příslušných kopií rozhodnutí.  
Poskytnutá informace: 
ad a/ a ad d/ Městský úřad v daném termínu nezahájil dotazovaná řízení, ani nestanovil místní nebo 
přechodnou úpravu provozu dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu na veřejně přístupné účelové 
komunikaci p.č. 1647, 2093, 2107 a 2108 v k.ú. Vážany nad Litavou.  
ad b/, ad c/ a ad e/ Městský úřad v daném termínu vydal na základě žádosti o uzavírku ze dne 06.12.2017, 
kterou podala obec Vážany nad Litavou, rozhodnutí o úplné uzavírce dne 20.12.2017, vedeno pod č.j. 
SU/86226-17/18043-2017/Hro. V daném termínu však nezahájil řízení ani nevydal rozhodnutí o umístění 
pevné překážka ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.  
 

2/2018 

Městský úřad, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 17.01.2018 žadateli tyto 
informace: 

Požadovaná informace: 
Zaslání investičních plánů města pro rok 2018, resp. seznam investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2018-2021.  
Poskytnutá informace: 
Zpřístupnění valů zámku – obnova valů kolem budovy zámku, rozvod NN, osvětlení fasád, statika opěrné 
zdi severní přístupové rampy, vestavba výtahu – Ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Libor Vlček, Arch. 
Design s.r.o. – 53.650.000,- - 03/2018 – SKRstav s.r.o., IČ: 26961474 
Obnova zdi zámku – obnova zdi zámecké zahrady ze smíšeného zdiva v délce 400m, obnova čínského 
altánu – Proxima projekt, Arch. Design s r.o.  – 60.970.000,00,- - 03/2018 – probíhá  
Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice – vybudování cyklostezky o délce 2,5 km ze Slavkova u Brna  do 
obce Hodějice – Ing. Stanislav Beránek – 22.150.000,- - 04/2018 – 02/2018 
Sochy v parku – restaurování 10ks barokních soch v zámeckém parku – MgA. Josef Červinka – 
2.000.000,- - 05/2018 – 02/2018 
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Zateplení polikliniky + oprava střechy č.p. 288 – na jedné budově polikliniky č.p. 288 se uvažuje o 
provedení zateplení pláště a stropu budovy, výměny střešního pláště – MIX-MX ENERGETIKA, s.r.o. – 
3.170.000,- - 05/2018 – 02/2018 
Oprava střechy budovy Bonaparte č.p. 126 – výměna napadených prvků krovu, výměna střešního pláště – 
UNIFEST, s.r.o. – 5.000.000,- - 06/2018 – 04/2018 
Rekonstrukce komunikace Nádražní – oprava konstrukce části místní komunikace v ulici Nádražní – Ing. 
Stanislav Beránek – 4.500.000,- - 08/2018- 04/2018. 
Další požadované dokumenty (rozpočet dotčeného odboru, průběžné plnění programu rozvoje města) 
byly v tabulkové formě poskytnuty žadateli, přičemž v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se zveřejňuje pouze tato doprovodná informace. 
  
3/2018 
 
Městský úřad, odbor vnějších vztahů,  poskytl dne 22.01.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Sdělení identity strážníků, kteří byli dne 15. ledna 2018 přítomno na křižovatce silnice č. III/4194 a 
veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc.č. 2093 v k.ú. a obci Vážany nad Litavou, okres 
Vyškov.  
Poskytnutá informace: 
Mgr. Radmila Fialová, velitelka MP 
Josef Zavadil, strážník MP 
 

4/2018 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, poskytl dne 30.01.2018 žadateli 
tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Kolik cizinců se ve správním obvodu Slavkov u Brna dopustilo v roce 2017 přestupku podle § 125c 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů? 
Poskytnutá informace: 
5 cizinců 

Požadovaná informace:  
Kolik zmíněných cizinců bylo občany Evropské unie? 
Poskytnutá informace: 
5 cizinců 

Požadovaná informace:  
Kolika cizincům byla za spáchaný přestupek udělena sankce? 
Poskytnutá informace: 
5 cizincům 

Požadovaná informace:  
Kolik cizinců, kterým byla udělena peněžitá sankce, tuto sankci uhradilo? 
Poskytnutá informace: 
5 cizinců 

Požadovaná informace:  
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Na kolik cizinců, kteří nezaplatili peněžitou sankci, byl podán návrh na zahájení exekuce? 
Poskytnutá informace: 
Tento případ nenastal. 

Požadovaná informace:  
U kolika cizinců byla peněžitá sankce skutečně vybrána (včetně exekucí)? 
Poskytnutá informace: 
Sankce byla vybrána od pěti cizinců.  

5/2018 

Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí poskytl dne 
30.01.2018 žadateli tyto informace: 

 
Požadovaná informace:  
Žádost o zaslání kopie nebo elektronické verze územně analytických podkladů, které mají ukládat „řešit 
problém závady v území – skládky Vážany nad Litavou (Hrdinka)“.  
Poskytnutá informace: 
Žadatel byl odkázán na již zveřejněnou informaci na adrese: http://www.slavkov.cz/rozvoj/uzemni-
plan/uzemni-plany-a-uap/ 

6/2018 

Městský úřad, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 26.02.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace: 
Jakým způsobem zajišťuje/hodlá zajistit město soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR? 
Poskytnutá informace:  
Město hodlá zajistit zpracování vlastními silami a prostředky a plánuje i částečně dílčí části přípravy zajistit 
externím dodavatelem.  
 
Požadovaná informace: 
Zadalo/plánuje zadat město v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění 
souladu služeb města s GDPR? 
Poskytnutá informace:  
Nikoliv.  
 
Požadovaná informace: 
Termín (plánovaný) kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 
Poskytnutá informace:  
Viz odpověď na otázku 2.  
 
Požadovaná informace: 
Zajišťuje/hodlá zajistit město soulad zpracování osobních údajů s GDPR pouze pro svůj obecní úřad 
nebo i pro příspěvkové organizace zřízené městem? 
Poskytnutá informace:  
Viz odpověď na otázku 2.  
Město hodlá zajistit soulad s GDPR i pro své příspěvkové organizace.  
 

http://www.slavkov.cz/rozvoj/uzemni-plan/uzemni-plany-a-uap/
http://www.slavkov.cz/rozvoj/uzemni-plan/uzemni-plany-a-uap/
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Požadovaná informace: 
V případě, že již má město vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu činností města s GDPR 
(příp. i městem zřízených příspěvkových organizací), kdo je dodavatelem těchto služeb? 
Poskytnutá informace:  
Město tohoto dodavatele vybráno nemá.  
 
Požadovaná informace: 
Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
Poskytnutá informace:  
Viz odpověď na otázku 5.  
 
Požadovaná informace: 
Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány. 
Poskytnutá informace:  
Viz odpověď na otázku 5.  
 
Požadovaná informace: 
Zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby městu poskytovány. 
Poskytnutá informace:  
Viz odpověď na otázku 5. 
 

7/2018 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, poskytl dne 20.02.2018 žadateli 
tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Jméno firmy, která městu půjčila výpočetní techniku na volby do Parlamentu ČR v roce 2017 a 
prezidentské volby 2018. 
Poskytnutá informace: 
Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, Ostrava 

Požadovaná informace:  
Rozsah služeb, zda šlo jen o zapůjčení nebo včetně dalších služeb a kterých.  
Poskytnutá informace: 
Jednalo se jen o výpůjčku. 

Požadovaná informace:  
Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren. 
Poskytnutá informace: 
Bylo zapůjčeno 5 setů (notebook + tiskárna).  

Požadovaná informace:  
Cena za půjčení na volby do Parlamentu ČR v roce 2017.  
Poskytnutá informace: 
10.890 Kč. 

Požadovaná informace:  
Cena za půjčení na prezidentské volby 2018.  
Poskytnutá informace: 
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21.790 Kč (2 kola).  

 

 

 

 

 

 

 

 


