
MĚSTO SLAVKOV U  BRNA 
 

Palackého náměstí  65, PSČ: 684 01 
 

 
 
Výroční zpráva 
 
     V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
zveřejňuje město Slavkov u Brna tuto výroční zprávu o činnosti města v oblasti poskytování informací 
v roce 2017: 
 
 
Městu Slavkov u Brna došlo v roce 2017 celkem 20 písemných žádostí o podání informací. 
Žádosti byly adresovány a vyřizovány: 
 
1) žádost pod pořadovým číslem 1/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí  
2) žádost pod pořadovým číslem 2/2017 byla vyřízena odborem kancelář tajemníka  
3) žádost pod pořadovým číslem 3/2017 byla vyřízena odborem správy majetku, investic a rozvoje 
4) žádost pod pořadovým číslem 4/2017 byla vyřízena odborem správy majetku, investic a rozvoje 
5) žádost pod pořadovým číslem 5/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
6) žádost pod pořadovým číslem 6/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
7) žádost pod pořadovým číslem 7/2017 byla vyřízena odborem správních činností a živnostenského 

úřadu 
8) žádost pod pořadovým číslem 8/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
9) žádost pod pořadovým číslem 9/2017 byla vyřízena odborem kancelář tajemníka      
10) žádost pod pořadovým číslem 10/2017 byla vyřízena odborem správy majetku, investic a rozvoje 
11) žádost pod pořadovým číslem 11/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
12) žádost pod pořadovým číslem 12/2017 byla vyřízena odborem vnějších vztahů 
13) žádost pod pořadovým číslem 13/2017 byla vyřízena finančním odborem 
14) žádost pod pořadovým číslem 14/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí  
15) žádost pod pořadovým číslem 15/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
16) žádost pod pořadovým číslem 16/2017 byla vyřízena odborem správy majetku, investic a rozvoje  
17) žádost pod pořadovým číslem 17/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
18) žádost pod pořadovým číslem 18/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
19) žádost pod pořadovým číslem 19/2017 byla vyřízena odborem stavebního úřadu, územního plánování 

a životního prostředí 
20) žádost pod pořadovým číslem 20/2017 byla vyřízena odborem kancelář tajemníka 

 
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, tzn. nebylo podané ani 
odvolání proto takovému rozhodnutí, nebyl vydán rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu, nebyla poskytnuta výhradní licence, ani nebyla podána stížnost dle § 16a 
zákona.  
 
Ve Slavkově u Brna dne 27.02.2018                                              Mgr. Veronika Lstibůrková  
                                                                                                     odbor kancelář tajemníka 
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