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1/2018 

Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 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).  

8/2018 

Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, poskytl dne 
30.04.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Kdo je vlastníkem pevné překážky v řízení o odstranění pevné překážky z komunikace v řízení vedeném 
pod č.j. SU/42208-18/5201-2018/Hro a kdo překážku na danou komunikaci umístil. 
Poskytnutá informace: 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, silniční 
správní úřad vydal dne 29.03.2018 rozhodnutí veřejnou vyhláškou o odstranění pevné překážky z 
komunikace, pod. č. j. SU/5201-2018/Hro. Dne 10.04.2018 vydal opravné rozhodnutí veřejnou vyhláškou 
o odstranění pevné překážky z komunikace, pod č. j. SU/5201-2018/Hro, kde nařizuje obci Vážany nad 
Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00 368 725, odstranit ve lhůtě 15 dnů od 
právní moci rozhodnutí pevnou překážku. V odůvodnění pak uvedl, že tuto překážku zde umístila obec 
Vážany nad Litavou, zastoupena Ing. Václavem Matyášem, starostou obce Vážany nad Litavou 125, 684 
01 Slavkov u Brna, IČ 00 368 725. V rozdělovníku byl proto uveden jako účastník řízení, vlastník pevné 
překážky, obec Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00 368 725. 
 
Požadovaná informace:  
Proč bylo rozhodnutí o odstranění pevné překážky vydáno až cca. po dvou měsících od obdržení podnětu 
od PČR Územní odbor Vyškov, dopravní inspektorát na umístění pevné překážky (betonových panelů) na 
pozemní komunikaci parc.č. 2093 v k.ú. Vážany nad Litavou.  
Poskytnutá informace: 
Dne 02.02.2018 silniční správní úřad (dále jen SSÚ) obdržel od PČR Územní odbor Vyškov, dopravní 
inspektorát, podnět o umístění pevné překážky (betonové panely) na pozemní komunikaci parc. č. 2093 v 
k. ú. Vážany nad Litavou. Dne 22.02.2018 SSÚ zahájil správní řízení o odstranění pevné překážky 
veřejnou vyhláškou a na základě prošetření vydal dne 29.03.2018 rozhodnutí veřejnou vyhláškou o 
odstranění pevné překážky z komunikace, dále pak dne 10.04.2018 vydal opravné rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou o odstranění pevné překážky z komunikace. 
 
9/2018 
Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, poskytl dne 
22.05.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace:  
„Dne 2.2.2018 Váš Městský úřad Slavkov, silniční správní úřad obdržel od PČR Vyškov, dopravní 
inspektorát, podnět k projednání přestupku a to umístění pevné překážky ( betonových panelů) na 
pozemní komunikaci parc.č. 2093 v k.ú. Vážany nad Litavou.  
Vysvětlete nám z jakého důvodu silniční správní úřad teprve až za dva měsíce, a to dne 29.3. 2018 po 
obdržení výše uvedeného podnětu vydal „Rozhodnutí odstranění pevné překážku z komunikace.“ A proč 
jste obec Vážany, která překážku nezákonně na komunikaci umístila neudělili žádnou finanční sankci? 
Vašemu městskému úřadu Slavkov nevadí, že umístěním výše uvedené překážky, byli ohroženi na zdraví a 
životu lidé?“ 
Poskytnutá informace: 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, silniční 
správní úřad vydal dne 22.02 2018 oznámení o zahájení správního řízení o nařízení odstranění pevné 
překážky veřejnou vyhláškou. Dne 29.03.2018 vydal Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o odstranění pevné 
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překážky z komunikace, pod č.j. SU/5201-2018/Hro. Dne 10.04.2018 vydal opravné rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou o odstranění pevné překážky z komunikace, pod č.j. SU/5201-2018/Hro. Vše bylo vydáno se 
zohledněním příslušných zákonných lhůt. 
 
Požadovaná informace:  
„Dne 14.2.2018 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor dopravy veřejnou vyhláškou 
„Rozhodnutí“, že dne 14.2.2018 č.j. : JMK 40124 /2018 Sp.zn. : S –JMK 10089 / 2018 OD, ve kterém se 
ruší nezákonné stavební povolení vydané dne 4.8.2017 Městským úřadem Slavkov u Brna „Vážany nad 
Litavou – obnova propustku pod účelovou komunikaci na pč. 1452, 2107 a1618, „č.j. SV /38908 – 17 / 
4777 – 2017 /Hro. 
Vysvětlete nám z jakého důvodu jste obci Vážany nenařídili tuto černou stavbu uvést co nejdříve do 
původního stavu, včetně odstranění nezákonného dopravního značení? Nebo proč jste k dnešnímu dni 
neprovedli místní šetření na nezákonné stavbě propustku, s následným uložením finanční sankci obci 
Vážany za nerespektování zrušení stavebního povolení Krajským úřadem?“ 
Poskytnutá informace: 
Dne 14.02.2018 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor dopravy veřejnou vyhláškou Rozhodnutí, 
ve kterém se ruší stavební povolení na stavbu „Vážany nad Litavou – obnova propustku pod účelovou 
komunikací na p.č. 1452, 2107 a 1618“ vydané dne 04.08.2017 Městským úřadem Slavkov u Brna. 
K tomuto se obec Vážany nad Litavou odvolala. Věc je ve fázi rozhodování u odvolacího správního 
orgánu, z toho důvodu nebylo přistoupeno k ve Vaší žádosti uvedeným možným opatřením.  
 

10/2018 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, poskytl dne 16.05.2018 žadateli 
tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Záznam přestupku – listinný výstup z rychloměru zahrnující též fotografii změřeného vozidla, úřední 
záznamy policie, soupis součástí spisu ve věci sp. zn. 5498-2017/Jur.  
Poskytnutá informace: 
Elektronické kopie požadovaných dokumentů s anonymizovanými údaji dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
v rozsahu těchto údajů.  
 
12/2018 
Městský úřad, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, poskytl dne 
31.05.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace:  
Byla odborem dopravy, respektive dopravním stavebním úřadem vydána obecně jakákoliv písemnost 
týkající se svou povahou souboru, či jednotlivých staveb (byť by prostého oplocení) na p.č. 3196 
(případně při jeho hranici) v k.ú. Slavkov u Brna (areál střelnice)? 
Poskytnutá informace: 
Ve věci stavby:  Úprava stávajícího areálu střelnice ve Slavkově u Brna“ na pozemcích parc.č. 3169  ostatní 
plocha), 3171 (ostatní plocha), 5613 (ostatní plocha), 5614 (ostatní plocha) v k.ú. Slavkov u Brna bylo 
silničním správním úřadem MěÚ Slavkov u Brna vydáno stanovisko („koordinované“ stanovisko MěÚ 
Slavkov u Brna, OSÚPÚ ze dne 05.06.2017 č.j. SU/16556-17/127-2017/KAM) kde je uvedeno: v bodě 
VIII. Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k 
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tomuto zákonu: realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy sledované našim silničním správním 
úřadem (K. Hrozová) 
 
Požadovaná informace:  
Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie a identifikace všech osob, jež se na vydání písemnosti podílely.  
Poskytnutá informace: 
Toto koordinované stanovisko bylo v kopii žadateli zasláno. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o 
částečném odmítnutí žádosti v rozsahu osobních údajů fyzických osob. 

Požadovaná informace:  
Pokud ano, žádám o poskytnutí informace, zdali se dopravní či obecný stavební úřad zabýval otázkou „od 
nepaměti“ existujících pozemních komunikací probíhajících skrze p.č. 3196 v k.ú. Slavkov u Brna (areál 
střelnice) a dále dle jakého ustanovení a jakého právního předpisu tak činil.  
Poskytnutá informace: 
Obecný stavební úřad se na základě výše uvedeného „koordinovaného“ stanoviska nezabýval: cit: 
…..„odnepaměti“ existujících pozemních komunikací  probíhající skrze p.č. 3196 v k.ú. Slavkov u Brna. 

Požadovaná informace:  
Byla odborem stavebního úřadu, respektive obecným stavebním úřadem vydána obecně jakákoliv 
písemnost týkající se souboru, či jednotlivých staveb (byť by prostého oplocení) na p.č. 3196 (případně při 
její hranici) v k.ú. Slavkov u Brna (areál střelnice)? 
Poskytnutá informace: 
MěÚ Slavkov u Brna, Odborem SÚPÚ a ŽP (dále jen stavební úřad) bylo na  stavbu: Úprava stávajícího 
areálu střelnice ve Slavkově u Brna, vč. novostavby roubeného domu pro správce areálu, zahradní jezírko, 
jímka na vyvážení, opěrné zídky, oplocení, požární nádrž, 2x studna, domovní přípojka el., kanalizační 
přípojka do jímky na vyvážení, nádrž na dešťovou vodu s přepadem do vsaku“ na pozemcích parc.č. 
3169), 3171 5613, 5614 v k.ú. Slavkov u Brna bylo vydáno společné rozhodnutí č. 25/2017 dne 02.10.2017 
pod č.j. SU/25950-17/6448-2017/Post, které nabylo právní moci dne 28.10.2017 o umístění a povolení 
stavby. 

Požadovaná informace: 
Pokud ano, žádám o poskytnutí její kopie.  
Poskytnutá informace: 
Kopie požadované písemnosti byla poskytnuta. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí 
žádosti v rozsahu osobních údajů fyzických osob. 
 
13/2018 
Městský úřad, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 06.06.2018 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace:  
1. Která úřední osoba je skutečným mentálním autorem obsahu písemnosti č.j. KT/56532-18/14078-
2018/Lsti ze dne 22.05.2018. 
Poskytnutá informace: 
1. Písemnost vydaná zdejším úřadem ze dne 22.05.2018 pod č.j. KT/56532-18/14078-2018/Lsti byla 
zpracována Mgr. Veronikou Lstibůrkovou, odbor kancelář tajemníka, a podepsána vlastnoručně panem 
starostou.   
 
Požadovaná informace:  
2. Pokud v písemnosti autor uvádí, že byly k jeho rukám adresovány – cituji „další stížnosti“, žádám o 
poskytnutí kopií (ke dni 22.5.2018) skutečně všech doručených stížností týkajících se celé řešené oblasti, 
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tedy nejenom p.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna, ale i parcel okolních s uvedením jednotlivých datumů 
oficiálních podání časo-chronologicky uspořádaných a identifikaci osob, jež tato podání (stížnosti) učinily.  
Poskytnutá informace: 
2. I když spojením „další stížnosti“ ve shora uvedeném dopise mohl adresát nabýt dojem, že se jedná o 
stížnosti ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu či písemnosti označené jako „stížnost“ 
adresované na město, kde by tyto byly opatřeny příslušným číslem jednacím, sdělujeme, že takové písemné 
stížnosti od jednání města se spoluvlastníkem pozemku parc.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna dne 
14.03.2018, u kterého byl přítomen i žadatel, neevidujeme. V dopise bylo spojením „další stížnosti“ 
myšlena skutečnost, že se městu ústním sdělením vůči jeho některým pracovníkům, jejichž konkrétní 
jména a příjmení nejsme schopni Vám zaslat, neboť takové informace zdejší úřad neeviduje, dostalo na 
vědomí, že se v dotčené lokalitě opět něco koná a na základě toho provedl odbor správy majetku, investic 
a rozvoje průzkum na místě, aby si sám ověřil, jaká je situace v místě. Kromě toho byly žadateli zaslány 
kopie písemností, jež jsou dřívějšího data a dotýkají se dotčené oblasti. 
Jedná se o: 
Písemnost ze dne 21.04.2016 
Písemnost ze dne 26.05.2016 
Písemnost ze dne 26.05.2016 
Písemnost ze dne 06.03.2017 
Písemnost ze dne 05.04.2017 
Písemnost ze dne 07.04.2017 
Písemnost ze dne 19.05.2017 
Písemnost ze dne 17.07.2017 
Písemnost ze dne 17.07.2017 
Písemnost ze dne 03.08.2017 
Písemnost ze dne 07.08.2017 
Písemnost ze dne 02.10.2017 
Písemnost ze dne 16.10.2017 
Písemnost ze dne 17.10.2017 
Identifikace osob, které výše uvedené písemnosti na zdejší úřad podaly, je zřejmá z obsahu jednotlivých 
přiložených kopií písemností. Jedná se o podání, která zdejší úřad vyhodnotil jako písemnosti, které sice 
všechny nejsou formálně jako stížnost označeny, svým obsahem však poukazují na stav v dotčeném 
území.  
 
Požadovaná informace: 
3. Má autor písemnosti postaveno na jisto, že všechny stížnosti občanů skutečně směřují k parcele 3725/1 
v k.ú. Slavkov u Brna? Pokud ano, žádám o odborné sdělení, na základě jakých skutečností při svém 
úsudku autor vycházel. 
Poskytnutá informace: 
3. Vyjádření k „dalším stížnostem“ poskytl zdejší úřad žadateli v bodě 2. Obsah těchto písemností je 
zřejmý z jejich kopií, zdejší správní úřad postupuje při vyřizování písemností především z jejich 
obsahového - materiálního znění.   
 
Požadovaná informace: 
4. Na základě jakých skutečností, dle jakého ustanovení a jakého právního předpisu úřad dovodil, že 
údajná podání stěžovatelů jsou relevantní a zakládají stěžovateli právní titul k předmětu jeho podání? Tzn. 
konkrétně jaké skutečnosti dle vyjádření úřadu zmíněnou skupinu stěžovatelů opravňují k procházkách a 
potulování se po soukromém pozemku a tvrzením, že jde o údajnou přístupovou cestu. 
Poskytnutá informace: 
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4. S odkazem na sdělení uvedené v bodě 2 zdejší úřad uvádí, že předmětná písemnost vydaná pod č.j. 
KT/56532-18/14078-2018/Lsti je písemností – dopisem města – jednajícím v samostatné působnosti, kdy 
jako spoluvlastník pozemku parc.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna projevilo zájem dohodnout se s druhým 
spoluvlastníkem pozemku smírnou cestou na zániku tohoto spoluvlastnictví. Město jako veřejnoprávní 
korporace ve smyslu ust. § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tedy 
právnická osoba, která může vystupovat v právních vztazích, jelikož je nositelem právní subjektivity, tak 
toto podání učinilo jako spoluvlastník předmětného pozemku, který má zájem na dohodě s druhým 
spoluvlastníkem smírnou cestou. 
 
Požadovaná informace: 
5. Pokud úřad disponuje stížnostmi občanů, týkající se komunikací v dotčeném území – jak tvrdí, žádám 
úřad, aby sdělil, jak se s takovými vypořádal a jak o vypořádání informoval jejich podatele? 
Poskytnutá informace: 
5. Písemnosti sloužily příslušným odborům zdejšího úřadu k provedení jejich dalšího úředního postupu, a 
to například jako podklad pro provedení šetření v místě, kdy informování autorů těchto písemností 
proběhlo podle zákonných pravidel, a to například ústním sdělením na místním šetření, písemným 
sdělením či zahájením příslušného správního řízení.  
 
Požadovaná informace: 
6. Obdržel úřad stížnosti obyvatel dotýkající se schůdnosti pozemní komunikace v dané oblasti na p.č. 
3711/2 dne 17.10.2017? Pokud ano, žádám o sdělení reakce úřadu na takové stížnosti včetně sdělení, zdali 
a jaké byly úřadem provedeny konkrétní kroky ke sjednání nápravy vyplývající pro obec z ustanovení 
příslušné, obec zavazující legislativy? 
Poskytnutá informace: 
6. Kopii písemnosti obdržené zdejším úřadem dne 17.10.2017 úřad zaslal žadateli – viz bod 2. Tato 
písemnost je součástí spisu 180-2018 vedeného zdejším úřadem, silniční správní úřad, kdy obsahem 
tohoto spisu jsou i podání ze dne 13.11.2017 od spoluvlastníka dotčeného pozemku, výzva k doplnění 
žádosti vydaná zdejším silničním správním úřadem ze dne 04.01.2018 a podání spoluvlastníka dotčeného 
pozemku ze dne 09.01.2018.  
 
Požadovaná informace: 
7. Pokud v písemnosti autor uvádí, že je na základě „stížností obyvatel…“ nucen navrhovat možnost 
uzavření dohody o vypořádání spoluvlastnictví, žádám o zcela jasné vysvětlení, jak konkrétně by tímto 
krokem úřad vyřešil shora uvedené stížnosti všech údajných podatelů, a jak by následně vyřešil stížnosti 
skutečných uživatelů VPÚK na p.č. 3711/2, a to ve vztahu na jejich zřejmě důvodné námitky k otázce 
jejich vnímání možného neoprávněného nakládání obce se svěřeným majetkem? 
Poskytnutá informace: 
7. S odkazem na bod 2 a bod 4 úřad uvedl, že záměrem města je spoluvlastnictví zrušit a vypořádat s 
cílem, aby město zajistilo nerušené užívání cesty vedoucí přes dotčený pozemek  parc.č. 3725/1 v k. ú. 
Slavkov u Brna pro všechny občany a druhému spoluvlastníku bylo zajištěno klidné užívání ostatní části 
pozemku, a to za účelem, aby se situace v místě uklidnila a k dalším „stížnostem“ na stav v území již 
nedocházelo. Řešení stížností by se řídilo zákonnými pravidly, kterými je zdejší správní orgán vázán.  
 
Požadovaná informace: 
8. Pokud autor písemnosti uvádí, cituji: „zájem města je zachovat cestu využívanou obyvateli chatové 
oblasti vedoucí přes východní část pozemku“, žádám o vysvětlení, na základě jakých právních podkladů či 
konkrétních dokladů úřad dovozuje, že ve východní části pozemku 3725/1 vede cesta, resp. tedy zřejmě 
veřejně přístupná účelová komunikace? 
Poskytnutá informace: 
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8. Město dopis č.j. KT/56532-18/14078-2018/Lsti vyhotovilo v rámci samostatné působnosti při výkonu 
svých samosprávných kompetencí. Vyhotovením tohoto dopisu formulovalo pouze svůj názor, který 
uvedlo při výkonu jeho samostatné působnosti, že přes východní část pozemku vede cesta. To vyvozuje 
zejména na základě toho, že je tato cesta znatelná v terénu a že je po řadu let užívána jeho obyvateli.  
 
Požadovaná informace: 
9. Je si autor písemnosti vědom, zdali bylo někdy v minulosti vedeno u věcně příslušného odboru města 
obecně řízení o deklaratorním rozhodnutí, jež by se věcně dotýkalo p.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna? 
Pokud ano, žádám o sdělení spisové značky a dále sdělení zdali tímto případným rozhodnutím byla 
nastolena nějaká právní jistota stavu předmětné věci? 
Poskytnutá informace: 
9. Ano, řízení bylo vedeno a spisový materiál je  především ve spise sp. zn.  DSH 1935-2016/Hro, 
usnesení o zastavení tohoto řízení bylo vydáno pod č.j. SU/69576-17/15565-2017/Hro. Zdejší silniční 
správní úřad postupoval v souladu s požadavky zákonné úpravy, kdy z důvodu zpětvzetí žádosti žadatele o 
provedení předmětného rozhodnutí toto řízení zastavil. Silniční správní úřad tak jednal v souladu se 
zákonem, kdy pokud žadatel v řízení vedeném na žádost vezme žádost zpět, postupuje podle zákona, 
který sám o sobě vymezuje mantinely  pro stav „právní jistoty“ v dané věci. Postup v souladu se zákonem 
je pro silniční správní úřad závazný.   
 
Požadovaná informace: 
10. Pokud řízení bylo vedeno a nebyla případným rozhodnutím nastolena právní jistota, žádám o sdělení 
konkrétního vysvětlení všech důvodů, proč se tak nestalo. 
Poskytnutá informace: 
10. Zdůvodnění, proč došlo k zastavení řízení, Vám zdejší správní orgán sděluje formou zaslání kopie 
usnesení o zastavení tohoto řízení, které bylo vydáno pod č.j. SU/69576-17/15565-2017/Hro. 
 
Požadovaná informace: 
11. Je si autor písemnosti vědom, zdali je v současné době vedeno u věcně příslušného odboru města 
řízení o deklaratorním rozhodnutí k existující veřejně přístupné pozemní komunikaci na pč. 3711/2 v k.ú. 
Slavkov u Brna? Pokud ano, tak zdali toto řízení úřad považuje za nutné, i přes veřejně známý fakt, že 
prostřednictvím písemností svých odborů staví existenci VPÚK na p.č. 3711/2 zejména v sousedství s p.č. 
3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna na jisto. 
Poskytnutá informace: 
11. Podání ze dne 13.11.2017 od spoluvlastníka dotčeného pozemku, výzva k doplnění žádosti vydaná 
zdejším silničním správním úřadem ze dne 04.01.2018 a podání spoluvlastníka dotčeného pozemku ze dne 
09.01.2018 jsou součástí spisu sp.zn. 180-2018 nazvaného „deklaratorní řízení – komunikace p.č. 3711/2“. 
Zdejší silniční správní úřad je při svém dalším postupu vázán zákonem a jedná na základě něho a v jeho 
mezích a nutnost provedení či neprovedení předmětného řízení posuzuje dle příslušných zákonných 
ustanovení (např. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).  
 
Požadovaná informace: 
12. Je úřadu známo, zdali některý z vlastníků p.č. 3725/1 v minulosti žádal úřad – odbor dopravy o 
vyjádření ke stavbě oplocení p.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brn? Pokud ano, žádám o sdělení jaký měl být 
dle PD účel užívání stavby oplocení a zdali bylo vyjádření příslušného odboru souhlasné, nesouhlasné, či 
žádost zcela ignoroval a obsahově uchopitelné vyjádření vlastníků p.č. 3725/1 nevydal.  
Poskytnutá informace: 
12. Dne 25.04.2017 bylo na odbor dopravy zdejšího úřadu doručena písemnost s názvem „Věc: Vyjádření 
dotčeného orgánu státní správy/správce IS/jiné organizace k žádosti“. V předloženém dokumentu 
nazvaném jako „Průvodní a souhrnná technická zpráva“ je uvedeno v bodě A.4 „ÚDAJE O STAVBĚ b) 
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účel užívání stavby – Ochrana soukromého majetku“. Dne 15.05.2017 Vám zaslal silniční správní úřad 
vyjádření, které Vám bylo dne 19.5.2017 doručeno, kde je Vám sděleno, že „pozemek na parc.č. 3752/1 v 
k.ú. Slavkov u Brna je předmětem šetření ve věci poškození veřejně přístupné účelové komunikace. Do 
doby vydání v této věci se silniční správní řad nevyjádří.“  
 
Požadovaná informace: 
13. Je úřadu známo, zdali některý z vlastníků p.č. 3725/1 v minulosti žádal úřad – odbor IR o vyjádření ke 
stavbě oplocení p.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brn? Pokud ano, žádám o sdělení jaký měl být dle PD účel 
užívání stavby oplocení a zdali bylo vyjádření příslušného odboru souhlasné, nesouhlasné, či žádost zcela 
ignoroval a obsahově uchopitelné vyjádření vlastníků p.č. 3725/1 nevydal. 
Poskytnutá informace: 
13. Na odboru správy majetku, investic a rozvoje Městského úřadu Slavkov u Brna není taková žádost 
evidována.  
 
Požadovaná informace: 
14. Jakým způsobem obec, jakožto veřejnoprávní korporace naplňuje literu zákona, zejména pak 
ustanovení § 38 z.č. 128/2000 v aktuálním znění, potažmo NOZ ve vztahu na pozemní komunikace na 
p.č. 3711/2, a to v oblasti sousedství s p.č. 3725/1 a parcel následujících v k.ú. Slavkov u Brna, kdy její 
nezpochybnitelnou existenci deklarují nejenom písemnosti příslušných odborů úřadu ale i odborná 
posouzení. 
Poskytnutá informace: 
14.  O nezpochybnitelné deklaraci pozemní komunikace na pozemku parc. č. 3711/2 v k.ú. Slavkov u 
Brna nemá zdejší správní orgán informace, neboť takové rozhodnutí nebylo vydáno.   
 
Požadovaná informace: 
15. Pokud autor písemnosti uvádí, cituji: „zájem města je zachovat cestu využívanou obyvateli chatové 
oblasti…“, žádám úřad o sdělení, zdali je autorem míněna k těmto účelům „od nepaměti“ využívána 
veřejně přístupná účelová komunikace ve vlastnictví města,  a to na p.č. 3711/2 v k.ú. Slavkov u Brna? 
Poskytnutá informace: 
15. Nikoliv, je tím míněna cesta vedoucí zejména přes pozemek parc.č. 3725/1 v k.ú. Slavkov u Brna. 
 
Požadovaná informace: 
16. Žádám úřad o sdělení informace, zdali se mezi stěžovateli vyskytuje osoba, jež by měla dle jejího 
tvrzení zcela znemožněn přístup ke svým nemovitostem. Pokud ano, žádám o identifikaci těchto 
stěžujících si osob. 
Poskytnutá informace: 
16. Viz sdělení k bodu 2, zejména kopie zaslaných písemností.  
 
Požadovaná informace: 
17. Staví úřad na jisto, že veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 3711/2 dle jeho úředního 
odborného názoru neexistuje? Pokud ano, žádám úřad o sdělení na základě jakého ustanovení a jakého 
právního předpisu takto dovozuje a dále identifikuje osobu, jež svým jménem a z toho plynoucí osobní 
odpovědnosti staví tento případný oficiální postoj úřadu na jisto. 
Poskytnutá informace: 
17. Viz sdělení k bodu 14.  
 
Požadovaná informace: 
18. Pokud autor uvádí, cituji: „zájem města je zachovat …atd….“žádám o identifikaci konkrétních 
úředních osob, jež jsou shora uvedeným slovním spojením, tedy „zájem města…..“ myšleny. Tedy které 
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konkrétní osoby „mají zájem“ o hypotetické úřední prohlášení existence údajné veřejně přístupné cesty na 
soukromém pozemku p .č. 3725/1 při jejím východním okraji? 
Poskytnutá informace: 
18. Správa a evidence pozemků ve vlastnictví města spadá do kompetence odboru správy majetku, investic 
a rozvoje Městského úřadu Slavkov u Brna. Dopis byl podepsán starostou města, který za město jedná 
především v jeho samostatné působnosti. Jména těchto osob jsou veřejně k dispozici na webových 
stránkách města. 
 
Požadovaná informace: 
19. Je si autor písemnosti vědom a dle shora uvedeného bodu také konkrétní úřední osoby vědomy reálné 
existence pozemní komunikace na p.č. 3711/2 v k.ú. Slavkov u Brna: 
Poskytnutá informace: 
19. Viz sdělení k bodu 14.  
 
Požadovaná informace: 
20. Pokud se v písemnosti pojednává o způsobu rozdělení, žádám o identifikaci úřední osoby, která je 
mentálním autorem písemností nastíněného návrhu rozdělení. 
Poskytnutá informace: 
20. Návrh rozdělení, jež byl přílohou dotčené písemnosti, byl navržen odborem správy majetku, investic a 
rozvoje Městského úřadu Slavkov u Brna. Vedoucím tohoto odboru, který zaštiťuje práci jeho 
podřízených pracovníků, je Ing. Petr Lokaj. 
 
Požadovaná informace: 
21. Pokud se v písemnosti uvádí návrh způsobu rozdělení, žádám o sdělení a detailní uvedení všech 
konkrétních vstupních hodnot použitých pro výpočet, samotný výpočet nevyjímaje. 
Poskytnutá informace: 
21. Návrh na dělení pozemku vychází z ceny podílu města Slavkov u Brna, kterou město uhradilo. Dělení 
bylo navrhnuto dle využití pozemku s ohledem na územní plán a s ohledem na zajištění přístupů v dané 
lokalitě. Hrubý samotný výpočet vycházel z plochy pozemků vynásobenou jejich cenou dle znaleckého 
posudku, který uvádí cenu za zeleň 35 Kč/m2 a plochu bydlení 1000 Kč/m2. Celková cena pozemku byla 
ohodnocena na 2.012.310,-Kč a podíl města na 503.077,-Kč. 
 

14/2018 
Městský úřad, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 18.06.2018 žadateli tyto 
informace: 

Požadovaná informace: 
1. Žádám o kopie smluv o sdružení mezi městem-obcí Slavkov u Brna a SBD Stavební bytové družstvo 
Žuráň, včetně všech případných dodatků.  
Poskytnutá informace: 
Žadateli byla zaslána kopie smlouvy o sdružení ze dne 16.07.2002. 
 
Požadovaná informace: 
2. Žádám o kopie smluv kupních či smluv o smlouvě budoucí kupní nebo jiné podobné smlouvy, která 
řeší vypořádání převodu 51% podílu města-obce na BD nebo případně na jednotlivé členy BD po 
skončení doby 20 let od kolaudace, pokud takovéto smlouvy existují.  
Poskytnutá informace: 
K žádnému vypořádání nedošlo. 
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Požadovaná informace: 
V případě, že již došlo k vypořádání a převodu podílu města – obce na BD nebo jeho členy, žádám o 
sdělení, za jakou částku byl podíl města-obce prodán, převeden nebo darován a kopii smlouvy, která tento 
převod umožnila. 
Poskytnutá informace: 
Viz bod 2 – k vypořádání nedošlo, stále platí ujednání vyplývající ze smlouvy o sdružení ze dne 
16.07.2002. 
 

 


