
1/2019 

Městský úřad, odbor vnějších vztahů, poskytl dne 07.01.2019 a 16.01.2019 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace: 
Zda zdejší správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako 
zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 
Zda zdejší správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní 
akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 
Zda zdejší správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílo či jinou písemností Petrem s Vojnarem ve 
výše uvedené věci. 
Jaký je počet obyvatel města k 31.12.2018. 
Poskytnutá informace: 
Zdejší správní orgán s touto osobou nijak nespolupracoval. To se týká jak Městského úřadu Slavkov u 
Brna, města Slavkov u Brna i Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, která organizuje 
většinu městských kulturních akcí. Počet obyvatel k uvedenému datu činil 6400.  
 
2/2019 

Městský úřad, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních 
agend, poskytl dne 17.01.2019 žadateli tyto informace: 

Požadovaná informace: 
Počet přestupků řešených odborem dopravních a správních agend MěÚ Slavkov u Brna týkajících se 
porušení zákona č. 361/2000 Sb. za roky 2015,2016,2017 a 2018 jednotlivě po létech a to v následující 
podobě: 
Počet přestupků za výše uvedené roky jednotlivě, po létech vyřešené uložením sankce. 
Počet přestupků za uvedené roky jednotlivě po létech ukončených zastavením řízení z důvodu jiných než 
je zánik odpovědnosti za přestupek. 
Počet přestupků za uvedené roky jednotlivě po létech, kdy došlo k zastavení řízení zánikem odpovědnosti 
za přestupek. 
Dále také žádám o uvedení jmenného seznamu zaměstnanců odboru dopravně správních agend, kteří 
zpracovávali agendu týkající se porušení zákona č. 361/2000 Sb. za roky 2015,2016,2017 a 2018 spolu 
s informací o mzdě, kterou pobírají, a to základní hrubou mzdu, rozdělenou na základní tarifní plat a 
nenárokovou složku platu. Také žádám o informaci na základě jakých kritérií a v jaké výše (rozsah 
minimální a maximální částky) je udělována tato nenároková složka obecně. Dále také žádám o informaci 
v jaké výše (rozsah minimální a maximální částky) je udělována tato nenároková složka platu v závislosti 
na počtu zpracovaných a uzavřených případů týkajících se porušení zákona č. 361/2000 Sb. jednotlivým 
pracovníkům odboru za roky 2015,2016,2017, 2018. 
Poskytnutá informace: 
Jmenný seznam zaměstnanců oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Slavkov u Brna, kteří 
zpracovávali agendu týkající se porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů byl zaslán žadateli. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
v rozsahu informací o platech konkrétních zaměstnanců. Žadatel byl v rozsahu kritérií pro nenárokovou 
složku platu odkázán na směrnici úřadu pro řízení pracovního výkonu. Tato složka se neodvíjí od počtu  
zpracovaných případů, ale představuje hodnocení kvality práce toho kterého zaměstnance jako takové a je 
tvořena mimo jiné i z plnění úkolů vedoucího. Konkrétní výše odměny představuje osobní údaj každého 
zaměstnance. Pro loňský rok činila nenároková složka obecně (od 01.01.2018 do 31.12.2018) nula Kč – 
5350,-Kč.  



3/2019 

Městský úřad, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 22.01.2019 žadateli tyto 
informace: 

Požadovaná informace: 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních 
projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů 
Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let 
a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 
U těchto projektů prosím uveďte: 
                                         -název projekt 
                                         -popis projektu 
                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
                                         -finanční rozpočet projektu 
                                         -plánovaný termín započetí projektu 
                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 
 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 
dle bodů uvedených výše. 
Poskytnutá informace: 
Žadateli byly zaslány tyto dokumenty: plánované investiční akce města v tomto roce s přesahem u 
některých projektů do příštího roku, program rozvoje obce, kde jsou vedeny všechny plánované projekty 
města na delší období, schválený rozpočet města odboru správy majetku, investic a rozvoje na rok 2019. 

4/2019 
Městský úřad, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 05.02.2019 žadateli tyto informace: 
 
Požadovaná informace: 
1.           Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního 
sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří 
„předzahrádky“? 
Poskytnutá informace: 
Povinný subjekt nevydal žádný výše uvedený metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v 
umístění reklamního sdělení. 
 
Požadovaná informace: 
2.           Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, 
respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, 
nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu? 
Poskytnutá informace: 
Viz odpověď na otázku č. 1. 
 
Požadovaná informace: 
3.           Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, 
respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či 
více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze 
závazných právních předpisů, či nikoli? 
Poskytnutá informace: 



Správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů by mohlo být zahájeno za splnění 
zákonem stanovených požadavků a bylo by vedeno tím kterým orgánem příslušným k projednávání věci, 
byly-li by naplněny zákonem předpokládané požadavky. Správní řízení lze vést pouze na základě zákona a 
v jeho mezích. 
 
Požadovaná informace: 
4.           Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora 
uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje 
znaky správního deliktu či přestupku. 
Poskytnutá informace: 
V případě, že by byly naplněny znaky přestupku, pozn. pojem správní delikt nahrazen s účinností od 
01.07.2017 jednotným pojmem přestupek, postupoval by příslušný správní orgán v souladu se zákonem č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.  
 


