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Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kanceláře tajemníka, poskytl dne 24. 10. 2012 žadateli tyto 
informace: 
 
Požadovaná informace:  
Kdo zastupoval a koho při územním řízení o stavbě sterilizační stanice firmy Lohmann 
& Rauscher (všichni účastníci řízení)? 
Poskytnutá informace:  
V řízení o umístění stavby „PROJEKT EOS Slavkov u Brna, ETO sterilizace I. a II. etapa 
(výrobní hala etylenoxidové sterilizace zdravotnických výrobků) na pozemcích parc. č. 2588/1, 2610/9 
a 3762/7 v katastrálním území Slavkov u Brna“ byl ze všech účastníků řízení zastoupen toliko žadatel - 
společnost Lohmann & Rauscher, s.r.o., se sídlem Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna, IĆ: 18825869,a 
to společností KHS Brno, spol. s r. o., se sídlem Bartošova 3, 602 00 Brno, IČ: 25550039. 
 
Požadovaná informace:  
Jaké množství etylenoxidu se bude spalovat ročně? 
Poskytnutá informace:  
Roční spotřeba etylenoxidu byla stanovena na 80,16 tun. 
 
Požadovaná informace:  
Technický dokument, který přesně specifikuje, jaké zplodiny budou vypouštěny do 
ovzduší a v jakém množství. 
Poskytnutá informace:  
Údaje o tom, jaké látky a v jakém množství budou při provozu navrhované sterilizační stanice 
společnosti Lohmann & Rauscher, s.r.o., vypouštěny do ovzduší, jsou obsaženy v Oznámení záměru této 
společnosti podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, jehož součástí je i rozptylová studie a odborný posudek týkající se ovzduší. Jelikož uvedené 
Oznámení záměru je v plném rozsahu dostupné na internetu, v souladu s § 6 odst. 1 a § 4 odst. 4 zákona o 
poskytování informací tímto povinný subjekt žadateli sděluje, že požadované informace lze vyhledat a 
získat na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM989. 
 
Požadovaná informace:  
Poskytnutí kopie dokumentu s „poplašnou zprávou“ a označení této poplašné zprávy, o 
které se jednalo na mimořádné schůzi Rady města Slavkova u Brna dne 11. 9. 2012 v usnesení pod 
bodem č 3. 
Poskytnutá informace:  
Písemným dokumentem s „poplašnou zprávou“, o kterém jednala rada města dne 11. 9. 2012, byl 
novinový článek „Ve Slavkově se chystá malá chemička. Jde z ní strach“ uveřejněný na str. 2 v týdeníku 
5+2 dny – Vyškovsko ze dne 16. srpna 2012. 
 
Požadovaná informace:  
Proč v zápise z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna dne 13. 8. 
2012 není zápis o zákazu pořizování obrazového či zvukového záznamu veřejností. 
Poskytnutá informace:  
Náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna stanoví jednací řád 
zastupitelstva. „Zápis o zákazu pořizování obrazového či zvukového záznamu veřejností“ není uveden v 
zápise ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 8. 2012, neboť zastupitelstvo města 
neprojednávalo takový bod programu a nepřijalo usnesení (ani o takovém návrhu nehlasovalo), kterým by 
takový zákaz stanovilo. Někteří jednotliví zastupitelé se pouze neformálně vyjádřili k tomu, zda souhlasí 
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nebo nesouhlasí s tím, aby byla jejich vystoupení zvukově či obrazově zaznamenávána a tento záznam dále 
použit, což není údajem, který by dle jednacího řádu zastupitelstva města Slavkov u Brna musel být v 
zápise zaznamenán. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 7. 1. 2013 žadateli tyto 
informace: 
 
Kopie usnesení Městského úřadu Slavkov u Brna ze dne 8. 3. 2012, čj. KT/2830-12/1005-2012/Fia 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, poskytl dne 24. 4. 2013 
žadateli tyto informace: 
 
Požadovaná informace:  
Seznam provozovaných stanic měření emisí vedených v rámci působnosti Městského úřadu Slavkov u 
Brna.  
Poskytnutá informace:  
SME č: 47.12.01 Kraj: Jihomoravský Provozovatel SME - název: AUTO - BAYER, s.r.o., IČ: 469 94 360 
Sídlo provozovatele SME: Slavkov u Brna, Bučovická 299, PSČ 684 01 Sídlo provozovny SME: Slavkov u 
Brna, Bučovická 299, PSČ 684 01 Typ stanice měření emisí: a) zážehové, b) vznětové,  
SME č: 47.03.18 Kraj: Jihomoravský Provozovatel SME - název: KM service, spol. s r.o., IČ: 607 27 969 
Sídlo provozovatele SME: Slavkov u Brna, Čs. armády 217, PSČ 684 01 Sídlo provozovny SME: Slavkov 
u Brna, Čs. armády 217, PSČ 684 01 Typ stanice měření emisí: a) zážehové, b) vznětové 
SME č: 57.12.06 Kraj: Jihomoravský Provozovatel SME - název: Stavební stroje plus, s.r.o., IČ: 292 64 
774 Sídlo provozovatele SME: Slavkov u Brna, Čs. armády 1173, PSČ 684 01 Sídlo provozovny SME: 
Slavkov u Brna, Čs. armády 1173, PSČ 684 01 Typ stanice měření emisí: a) zážehové, b) vznětové, 
 SME č: 57.12.07 Kraj: Jihomoravský Provozovatel SME - název: David Ziegler, IČ: 762 39 632 Sídlo 
provozovatele SME: 684 01, Heršpice 243 Sídlo provozovny SME: 684 01, Heršpice 300 Typ stanice 
měření emisí: a) zážehové, b) vznětové 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 6. 6. 2013 žadateli tyto 
informace:  
 
Prostředky získané z odvodu z loterií a jiných podobných her, slouží jako zdroj příspěvků na podporu 
činnosti organizací pracujících s mládeží a dále pro poskytování účelových dotací a grantů. O tyto 
příspěvky je možné zažádat dle pravidel pro poskytování příspěvků uvedených na webových stránkách 
města. Celkový objem peněz, který zastupitelstvo na práci s mládeží do 18 let a na dotace a granty 
schválilo je 1.300.000 Kč. V letošním roce bylo doposud na sportovní činnost vyhověno celkem 16 
žádostem v celkové výši 655.000 Kč. Do seznamu jsou zahrnuty i žádosti např. hasičů a junáků, kteří 
využívají příspěvků na sportovní aktivity a soutěže dětí. Ostatní příspěvky byly schváleny např. na práci s 
mládeží pro divadlo Simsala Bim, římskokatolickou farnost, na opravu střechy Junákům, pěveckému sboru 
Gloria, mateřské škole na vybudování přírodní zahrady, na kroje pro Slavkovský króžek, na výstavy zahr. a 
chovatel. svazu apod. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 14. 10. 2013 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Informace vztahujících se k převodu pozemků v lokalitě Zelnice z města Slavkov u Brna na společnost 
KALÁB-stavební firma, spol. s r.o.  
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Poskytnutá informace: 
Finanční a materiálová spoluúčast města na lokalitě Zelnice od roku 2008 do současnosti žádná nebyla. 
Finanční spoluúčast řeší smlouva o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury.  
Tržní ocenění č. 41-07 ohledně pozemků v lokalitě Zelnice nebylo radou města ani zastupitelstvem města 
schvalováno.  
Dále městský úřad poskytl žadateli následující informace (přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje): - úplné podklady vztahují se k prodeji 
pozemků v lokalitě Zelnice - vítězná nabídka na odprodej pozemků v lokalitě Zelnice - územní rozhodnutí 
a stavební povolení týkající se projektu v lokalitě Zelnice - vyjádření města k projektu v lokalitě Zelnice - 
podkladové materiály určené pro jednání orgánů města vztahující se k vystupování města jako účastníka 
územního řízení ohledně lokality Zelnice - tržní ocenění č. 41-07 ze dne 12. 8. 2007.  
 
Požadovaná informace:  
Informace vztahující se k převodům pozemků obecně. 
Poskytnutá informace: 
 Městský úřad poskytl žadateli následující informace (přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje): - kupní a směnné smlouvy, kterými 
město převedlo od 1. 1. 2008 pozemky ze svého vlastnictví na jiné osoby. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 15. 7. 2014 žadateli tyto 
informace:  
 
Libreto „Austerlitz – malé město velkých dějin“ (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném 
přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci) 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 31. 7. 2014 žadateli tyto 
informace: 
 
Elektronickou kopii dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s. r. o., IČ: 26961474 (zde 
uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou 
informaci). 
V nabídce společnosti SKR stav, s. r. o. figurovaly jako „historici a odborníci na napoleonské války“ tyto 
osoby: Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc, b/ PhDr. Oldřich Rampula, vojenský historik. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 31. 7. 2014 žadateli tyto 
informace:  
 
Předávací protokol týkající se převzetí exponátů a dalších prvků expozice v rámci realizace veřejné zakázky 
„Napoleonská expozice“ od zhotovitele expozici společnosti SKR Stav s. r. o. (zde uvádí v souladu s § 5 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 18. 8. 2014 žadateli tyto 
informace: 
 
 Elektronická kopie „pasportu originálních exponátů“ a „pasportu replik, modelů a maket“ týkající se 
„Napoleonské expozice“ (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
pouze tuto doprovodnou informaci). 
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Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 22. 8. 2014 žadateli tyto 
informace:  
 
Dvě smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi městem Slavkov u Brna a manžely Ivanou a Ing. 
Ivo Skřivánkovými, obě ze dne 4. 4. 2008 (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
Smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna a Josefem Žemlou dne 4. 
8. 2008 (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto 
doprovodnou informaci). 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 4. 9. 2014 žadateli tyto 
informace (přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
pouze tyto doprovodné informace):  
 
Zápis kontroly finančního a kontrolního výboru v Zámku Slavkov – Austerlitz (dále ZS-A) + vyjádření 
kontrolovaného subjektu. 
Přehled termínů kontrol ZS-A ze strany zřizovatele od 1. 1. 2009. 
Podkladové materiály k bodu 134/65/MRM/2014/1 z 65. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna 
(dále RM), která se konala 3. 7. 2014, usnesení RM číslo 134/65/MRM/2014/1. 
Podkladové materiály k bodu 134/65/MRM/2014/2 z 65. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna 
(dále RM), která se konala 3. 7. 2014, včetně výsledků splnění bodů I – VII – příloha č. 3, výsledky splnění 
bodu I., II. a IV. jsou obsaženy v analýze hospodaření uvedené pod č. 6/, 5/. 
Podkladové materiály k bodu 1220/85/RM/2014 z 85. schůze RM, která se konala dne 16. 7. 2014 – 
jedná se pouze o důvodovou zprávu o možnosti převodu mzdové agendy ZS-A. 
Analýza hospodaření ZS-A. 
Materiály týkající se bodu 1317/87/RM/2014 z 87. schůze RM, která se konala dne 13. 8. 2014 – pouze 
důvodová zpráva. 
Přehled usnesení z 86. řádné schůze RM, která se konala dne 29. 7. 2014. 
Rozbor hospodaření ZS-A za I. čtvrtletí 2014 schválený na 15. řádném zasedaní zastupitelstva města 
Slavkov u Brna, které se konalo dne 16. 6. 2014 – bod 142/15/ZM/2014. 
Systematizace pracovních míst, včetně platových tříd zaměstnanců příspěvkové organizace ZS-A, včetně 
jejich obsazenosti - příloha č. 8. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, poskytl dne 6. 10. 
2014 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Úplný seznam subjektů, které zaslali své nabídky do zadávacího řízení. 
Poskytnutá informace: 
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 Brno, IČ 18824463 2/ Arch. Design, 
s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 25764314 3/ Institut regionálních informací, s.r.o. se 
sídlem Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČ 25585991. 
 
Požadovaná informace:  
Cenové nabídky včetně DPH. 
Poskytnutá informace: 
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.: 151.250,- Kč Arch. Design, s.r.o.: 222.640,- Kč Institut 
regionálních informací, s.r.o.: 165.165,- Kč. 
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Požadovaná informace:  
Hodnotící kritéria a jejich váha.  
Poskytnutá informace: 
Komise hodnotila nabídky dle těchto kritérií stanovených v zadání: Cena díla: váha kritéria 100 %.  
 
Požadovaná informace:  
Umístění jednotlivých subjektů. 
Poskytnutá informace: 
Na prvním místě se umístila: Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o Na druhém místě se umístila: Institut 
regionálních informací, s.r.o. Na třetím místě se umístila: Arch. Design, s.r.o. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, poskytl dne 10. 10. 
2014 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Zda v současné době probíhá před Vaším úřadem jakékoliv územní řízení či stavební řízení, týkající se 
plánované výstavby v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy na pozemcích p.č. 1237/1 a 1237/2, v k.ú. 
Slavkov u Brna, pokud ano, pak žádám o uvedení spisové značky takového řízení u stavebního úřadu a 
stavu takového řízení. 
Poskytnutá informace: 
Na MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního a územně plánovacího úřadu v současnosti probíhá územní 
řízení ve věci umístění stavby: Vrtaná studna VS1 pro doplňování jezírka a pro závlahu zeleně na pozemku 
parc.č. 1237/1 v k.ú. Slavkov u Brna, které bylo zahájeno podáním žádosti dne 5.8.2014 pod č.j. 
SU/17539-14. Řízení probíhá a je ve stadiu seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí. (Sp. zn. 
3930-2014). 
 
Požadovaná informace:  
Zda je v současné době stavebním úřadem či třetí osobou zpracovávána jakákoliv dokumentace o vlivu 
jakékoliv stavby v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy na pozemcích p.č. 1237/1 a p.č. 1237/2 v k.ú. 
Slavkov u Brna, pokud ano, pak žádám o uvedení zpracovatele takové dokumentace a uvedení druhu a 
rozsahu takové dokumentace. 
Poskytnutá informace: 
MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního a územně plánovacího úřadu není známo zda je v současné době 
zpracovávána jakákoliv dokumentace o vlivu jakékoliv stavby v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy na 
pozemcích p.č. 1237/1 a p.č. 1237/2 v k.ú. Slavkov u Brna, třetí osobou. Stavební úřad žádnou 
dokumentaci nezpracovává. 
 
Požadovaná informace:  
Zda v období od 1.1.2014 byla či je v současné době ze strany stavebního úřadu připravována 
veřejnoprávní smlouva dle ust. § 78a zákona č. 183/2006 Sb., pro stavbu v oblasti tzv. Kaunicova dvora, 
tedy na pozemcích p.č. 1237/ a 1237/2, v k.ú. Slavkov u Brna, pokud ano, pak žádám o sdělení, na 
základě jakého ustanovení jakého právního předpisu při přípravě návrhu veřejnoprávní smlouvy stavební 
úřad postupuje a sdělení spisové značky, pod kterou je věc u stavebního úřadu vedena. 
Poskytnutá informace: 
Na MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního a územně plánovacího úřadu v současnosti neprobíhá žádné 
řízení souladu s §78a zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). Stavební úřad veřejnoprávní smlouvy 
nepřipravuje, ale pouze posuzuje.  
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Požadovaná informace:  
Zda byla stavebnímu úřadu od 1.1.2014 do dnešního dne předložen návrh veřejnoprávní smlouvy dle ust. 
§78a zákona č. 183/2006 Sb., pro stavbu v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy zejména na pozemcích p.č. 
1237/1 a p.č. 1237/2, v k.ú. Slavkov u Brna, pokud ano, pak žádám o poskytnutí kopie návrhu 
veřejnoprávní smlouvy a všech listin předložených žadatelem o uzavření veřejnoprávní smlouvy a všech 
listin předložených žadatelem o uzavření veřejnoprávní smlouvy stavebním úřadem dle ust. §78a odst.2 
zákona č. 183/2006 Sb., a dále pak sdělení identifikace žadatele o uzavření veřejnoprávní smlouvy a 
spisové značky, pod kterou je u stavebního úřadu věc vedena. 
Poskytnutá informace: 
Na MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního a územně plánovacího úřadu v období od 1.1.2014 do 
současnosti nebylo vedeno žádné řízení v souladu s § 78a zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), pro 
stavbu v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy zejména na pozemcích p. č. 1237/1 a p. č. 1237/2, v k. ú. 
Slavkov u Brna. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 13. 10. 2014 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace: 
Zda je v orgánech města projednávána jakákoliv dispozice (kupní smlouva, nájem, podnájem, smlouva o 
provedení úprav pozemků, jakékoliv využití a užívání pozemku, služebnost) s pozemkem p.č. 1238/1, k.ú. 
Slavkov u Brna, či zda je takové projednávání připravováno a pokud ano, pak o sdělení: a/podstaty takové 
dispozice, b/poskytnutí kopie návrhu takové dispozice (záměru, návrhu smlouvy),  c/ uvedení osob, které 
budou na základě dispozice popsané shora oprávněny či povinny s pozemkem p.č. 1238/1, k.ú. Slavkov u 
Brna, disponovat či jej nabydou do svého vlastnictví, d/ uvedení orgánu města Slavkov u Brna, 
příslušného k projednání a schválení takové dispozice, e/ uvedení současného stavu projednání takové 
dispozice v orgánech města Slavkov u Brna, včetně stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města, 
f/poskytnutí kopií stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města Slavkov u Brna k takové dispozici, 
g/ uvedení příslušného odboru Městského úřadu města Slavkov u Brna či jiné organizační složky města 
Slavkov u Brna či Městského úřadu města Slavkov u Brna, který je pověřen přípravou materiálů a 
podkladů pro takovouto dispozici a odpovídá za její projednání v orgánech města Slavkov u Brna, včetně 
spisové značky, pod kterou je tam věc vedena. 
Poskytnutá informace: 
V orgánech města byla projednávána smlouva o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury řešící 
realizaci stavebních objektů dopravní infrastruktury na dotčeném pozemku, způsob realizace, časové 
plnění a finanční plnění.  
Text smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury, který byl předložen k projednání 
orgánům města s tím, že rada města schválila úpravu smlouvy, která je obsažena v usnesení rady (zde 
uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou 
informaci). 
Není nám známo žádné smluvní ujednání, které by řešilo změnu vlastnického vztahu k danému pozemku. 
O smlouvě uvedené v odstavci 1b/ rozhoduje zastupitelstvo města po předchozím projednání v radě 
města.  
Poslední usnesení přijaté na 91. schůzi rady města dne 8.10.2014 hovoří o tom, že problematikou 
obytného komplexu „Kaunicův dvůr“ se budou zabývat až nové orgány vzešlé z komunálních voleb.  
Usnesení komise pro rozvoj města ze dne 21. 7. 2014 (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). Usnesení z rady a zastupitelstva 
města v této věci jsou zveřejněna na webových stránkách města www.slavkov.cz. Výbory zastupitelstva 
města se touto problematikou nezabývaly.  
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Přípravou podkladů pro projednání věci obytného komplexu „Kaunicův dvůr“, kde je investorem 
společnost SKR stav, s.r.o. je odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna. Vedeno pod spisovou 
značkou 2724-14.  
 
Požadovaná informace: 
Zda je v orgánech města projednáváno jakékoliv stanovisko či právní jednání (kupní smlouva, nájem, 
podnájem, smlouva o provedení úprav pozemku, jakékoliv využití a užívání pozemku, služebnost, 
smlouva o spolupráci) v souvislosti s výstavbou v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy na pozemcích p.č. 
1237/1 a p.č. 1237/2, k.ú. Slavkov u Brna, či zda je takové projednání připravováno a pokud ano, pak o 
sdělení: a/ podstaty takového stanoviska či právního jednání, b/ poskytnutí kopie návrhu takového 
stanoviska či právního jednání, c/ uvedení orgánu města Slavkov u Brna, příslušného k projednání a 
schválení takového stanoviska či právního jednání, e/ uvedení současného stavu projednání takového 
stanoviska či právního jednání v orgánech města Slavkov u Brna, včetně stanovisek komisí, rad a výborů 
zastupitelstva města Slavkov u Brna, f/ poskytnutí kopií stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva 
města Slavkov u Brna k takovému stanovisku či právnímu jednání, g/ uvedení příslušného odboru 
městského úřadu města Slavkov u Brna či jiné organizační složky města Slavkov u Brna či Městského 
úřadu města Slavkov u Brna, který je pověřen přípravou materiálů a podkladů pro takovouto dispozici a 
odpovídá za její projednání v orgánech města Slavkov u Brna, včetně spisové značky, pod kterou je tam 
věc vedena. 
Poskytnutá informace: 
 V radě města byla projednávána dohoda o podmínkách provedení přípojek a sjezdu řešící umístění 
přípojek plynovodu, vodovodu, kanalizace, NN a sjezdu k plánované výstavbě obytného komplexu na 
parc.č. 1237/1 a parc.č. 1237/2, kde investorem je společnost SKR stav, s.r.o. Vzhledem k tomu, že 
otázka je nejasná, uvádíme pouze tento návrh dohody z toho důvodu, že nám není jiný právní akt znám.  
Text dohody o podmínkách provedení přípojek a sjezdu (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
Rada města, a pokud si to zastupitelstvo vymíní, tak i zastupitelstvo města.  
Poslední usnesení přijaté na 91. schůzi rady města dne 8.10.2014 hovoří o tom, že problematikou 
obytného komplexu „Kaunicův dvůr“ se budou zabývat až nové orgány vzešlé z komunálních voleb. 
Dohoda neprošla jednáním komise města i výbory zastupitelstva. Usnesení z rady města jsou zveřejněna 
na webových stránkách města Slavkov u Brna www.slavkov.cz a z toho důvodu Vám je neposkytujeme 
touto písemnou formou.  
Přípravou podkladů pro projednání věci obytného komplexu „Kaunicův dvůr“, kde je investorem 
společnost SKR stav, s.r.o., je odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna. Vedeno pod spisovou 
značkou 2724-14. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 31. 10. 2014 žadateli tyto 
informace: 
 
Informace o výši odměn ředitele příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz v jednotlivých letech 
v období 2009 – 2014. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytlo dne 31. 10. 2014 žadateli tyto informace: 
 
1/ nájemní smlouva mezi pronajímatelem město Slavkov u Brna a nájemcem společností OFFICE PRO 
SERVICE, s. r. o., se sídlem Jiříkovice 145, PSČ 664 51, IČ: 26949580, jejímž předmětem je nájem 
pozemků parc. č. 2977/7, 2975/5, 2973/15 a 2973/42, vše v k. ú. Slavkov u Brna (zde uvádí v souladu s § 
5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci) 
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 2/ nájemní smlouva mezi pronajímatelem město Slavkov u Brna a nájemcem společností Agros Vyškov – 
Dědice, a. s., se sídlem Jizdárenská 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov, IČ: 63489244, jejímž předmětem je 
nájem pozemků parc. č. 1153/1 a 1373/5, vše k. ú. Slavkov u Brna (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 
zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci)  
3/ nájemní smlouva mezi pronajímatelem město Slavkov u Brna a nájemcem společností LIKO-S a. s., se 
sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 
2742 v k. ú. Slavkov u Brna (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
pouze tuto doprovodnou informaci). 
 
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 1. 4. 2015 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
Žádost o elektronickou kopii (elektronické kopie) dokumentů, na jejichž základě proběhlo vyúčtování 
zhotovené expozice Napoleon – Austerlitz firmou SKR stav s. r. o, zejména položkového výčtu 
předaných exponátů, replik i originálů, podle něhož je možné ověřit, že firmě celková vyplacená celková 
částka odpovídá tvrzené hodnotě jednotlivých předaných exponátů.  
Poskytnutá informace: 
Město poskytlo žadateli kopie faktur včetně položkového zjišťovacího protokolu, kde je uvedeno, které 
položky z rozpočtu díla byly fakturovány a převzaty technickým dozorem investora. Exponáty, repliky i 
originály jsou součástí fakturace, které mají na konci názvu souboru písmeno „N“ (přičemž zde uvádí v 
souladu s ust. § odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje).  
 
Požadovaná informace: 
Žádost o informaci, jakým způsobem byla provedena kontrola předaných exponátů, tj. 1/ kdo kontrolu 
prováděl a 2/ žádost o elektronickou kopii stanoviska (stanovisek) TDI podle článku 5.7.2 smlouvy mezi 
městem a SKR stavem o díle, které (která) se týká (týkají) exponátů, popisek exponátů, diorámat, videí a 
textů na panelech expozice.  
Poskytnutá informace: 
Město poskytlo informaci, že součástí faktur je i soupis prací, kde je uveden podpis technického dozoru 
investora ing. Josefa Polcara, který vykonával tuto činnost za společnost HiARCH spol. s r. o., Pekařská 
84, 602 00 Brno, IČ: 60709693. Součástí přílohy je i závěrečný předávací protokol celého díla, kde jsou 
uvedeny osoby, které za objednatele celé dílo přebraly (přičemž zde uvádí v souladu s ust. § odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje).  
 
 
Požadovaná informace: 
 Žádost o elektronické kopie faktur od firmy SKR stav, které firma poskytla městu Slavkov u Brna podle 
článků 5.1-5.3 smlouvy mezi městem a SKR stav o dílo. 
Poskytnutá informace: 
Město poskytlo žadateli následující informace (přičemž zde uvádí v souladu s ust. § odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje): faktury č. 201200213, č. 20130023, č. 
20130013, č. 20130046, č. 20130062, č. 20130068, č. 20130072, č. 20130096, č. 20130097. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytlo dne 20. 4. 2015 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Slavkov u 
Brna, v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám.  
 



Stránka 9 z 19 
 

Poskytnutá informace: 
Město Slavkov u Brna nevydalo žádné rozhodnutí o vyvlastnění od ledna r. 2012. S odkazem na Vaši 
žádost, tzn., že město Slavkov u Brna nevydalo ani taková rozhodnutí o vyvlastnění, v nichž byly jako 
účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 27. 5. 2015 žadateli tyto informace:  
Požadovaná informace:  
Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů 
zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?  
Poskytnutá informace: 
CODEXIS, Beck-online. 
 
Požadovaná informace:  
Sdělení názvu jeho dodavatele. 
Poskytnutá informace: 
Atlas Consulting, spol. s r.o., IČ: 46578706, nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., IČ: 24146978. 
 
Požadovaná informace: 
Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. 
 Poskytnutá informace: 
25, na základě uživatelského účtu mají přístup do systému tři uživatelé současně. 
 
Požadovaná informace: 
Sdělení celkové částky, která je vynaložena na roční užívání tohoto systému z veřejných prostředků (bez 
nákladů na provozování). 
Poskytnutá informace: 
42.500 na 3 roky b) 22.000 na 12 měsíců. 
 
Požadovaná informace: 
Sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, 
sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.  
Poskytnutá informace: 
do 12/2017 b) do 31. 12. 2012. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 2. 6. 2015 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Žádost o poskytnutí smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury v rámci projektu bytový 
komplex "Kaunicův dvůr" realizovaný společností SKR stav s.r.o., která byla schválena zastupitelstvem 
města dne 16.12.2014.  
Poskytnutá informace: 
Město poskytlo žadateli kopii smlouvy o spolupráci a budoucích majetkoprávních převodech ze dne 22. 
12. 2014 (přičemž zde uvádí v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
pouze tyto doprovodné údaje). 
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Město Slavkov u Brna, odbor životní prostředí Městského úřadu Slavkov u Brna, poskytl dne 23. 
9. 2015 žadateli tyto informace: 
 
 Informace týkající se kontaktních údajů, informací o správě a vlastnictví vodovodu a kanalizace a dále 
výše cen vodného a stočného v roce 2015 formou vyplněného dotazníku, a to v souvislosti s 
celorepublikovým průzkumem provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel (zde 
uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou 
informaci). 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, poskytl dne 6. 11. 2015 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Na které pozemky a v jakém množství (stačí přibližný odhad) byla deponována hlína z výkopových prací 
při výše uvedené rekonstrukci kanalizace.  
Poskytnutá informace: 
Zemina z výkopových prací ze stavby vodního díla „Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku 
Ligary“ byla deponována na těchto pozemcích a v tomto rozsahu dle projektové dokumentace: − Stavba 
Hodějice - pozemky parc. č. 651 (cca 562 m2 ), 1071/1 (cca 126 m2 + 980 m2 ) katastrální úzení 
Hodějice. − Stavba Němčany - pozemky parc. č. 85/2 (cca 585 m2 ), 5587 (cca 315 m2 ), 2226/4 (cca 520 
m2 ) katastrální území Němčany. − Stavba Křižanovice - pozemky parc. č. 6/4 (cca 715 m2 ), 198/1 a 
198/2 (cca 425 m2 ) katastrální území Křižanovice. − Stavba Heršpice - pozemky parc. č. 401 (cca 154 m2 
), 402 (cca 3700 m2 ), 703 (cca 536 m 2 ), 242 (cca283 m2 ) katastrální území Heršpice. − Stavba 
Nížkovice - pozemky parc. č. 309 (cca 220 m2 ), 1376/1 (770 m2 ), 1366/15 (cca 240 m2 ) katastrální 
území Nížkovice. − V průběhu stavby oznámila obec Nížkovice dne 08.04.2015 záměr realizace nové 
mezideponie na pozemcích parc. č. 719, 165, 1039/1 katastrální území Nížkovice.  
 
Požadovaná informace:  
Šlo o mezideponie zeminy na pozemku p.č. 1039/1 v k.ú. Nížkovice a na pozemcích p.č. 794/1-2 a 
795/1-3 v k.ú. Hodějice?  
Poskytnutá informace: 
Ano, šlo o mezideponii na pozemku parc. č. 1039/1 katastrální území Nížkovice, která byla oznámena dne 
08.04.2015 obcí Nížkovice Městskému Slavkov u Brna, OŽP, vodoprávnímu úřadu jako nová 
mezideponie. Pozemky parc. č. 794/1, 794/2, 794/1, 794/2, 794/3 katastrální území Hodějice nebyly 
vedeny jako povolené mezideponie.  
 
Požadovaná informace:  
Žádáme o informace, zda tyto mezideponie jsou v souladu se stavebním zákonem, a o zaslání stavebních 
povolení pro tyto mezideponie, případně pro další mezideponie, pokud nějaké byly použity.  
Poskytnutá informace: 
Mezideponie byly povoleny v rámci stavby vodního díla „Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku 
Ligary“ rozhodnutím vydaném Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, 
vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/6055-12/1469-2012/Več ze dne 29.05.2013, na základě kterého byla 
ověřena projektová dokumentace stavby včetně části projektové dokumentace „Zásady organizace 
výstavby“ příloha č. E (mezideponie uvedené v bodě 1.) Výše citované stavební povolení zasíláme v 
příloze včetně opravného rozhodnutí vydaného Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního 
prostředí, vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/12378-13/1469-2012/Več ze dne 11.06.2013. Dále byly 
žadateli poskytnuty tyto dokumenty: − rozhodnutí vydané Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor 
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životního prostředí, vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/6055-12/1469-2012/Več ze dne 29.05.2013 − 
opravného rozhodnutí vydané Městským úřadem Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, 
vodoprávním úřadem pod č.j. ŽP/12378-13/1469-2012/Več ze dne 11.06.2013 (přičemž zde uvádí v 
souladu s ust. § odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje). 
 
Město Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka MěÚ Slavkov u Brna, poskytl dne 9. 11. 2015 
žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Žádost o poskytnutí seznamu členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002. 
Poskytnutá informace: 
Město poskytlo žadateli seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002: 2002-2006 
Ing. Jiří Doležel (ODS) Ing. Ivan Charvát (ODS) Zdeněk Pavlík (ČSSD) Mgr. Jaromír Pytela (ČSSD) Mgr. 
Petr Kostík (ČSSD) 2006-2010 Ing. Ivan Charvát (ODS) Ing. Jiří Doležel (ODS) Mgr. Vladimír Soukop 
(Nestraníci) p. Radoslav Lánský (ODS) Mgr. Jiří Půček (Strana zelených) 2010-2014 Ing. Ivan Charvát 
(ODS) Ing. Jiří Doležel (ODS) Mgr. Vladimír Soukop (Nestraníci) Ing. Hynek Charvat (KDU-ČSL) Ing. 
Jiří Tesák (KDU-ČSL) Ing. Marie Jedličková (KDU-ČSL) 2014-2018 Michal Boudný (ČSSD) Mgr. Petr 
Kostík (ČSSD) Ing. Hynek Charvat (KDU-ČSL) Ing. Marie Jedličková (KDU-ČSL) Bc. Libor Eliáš (TOP 
09). 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 1.2.2016 žadateli tyto 
informace:  
Požadovaná informace:  
Zaslání investičních plánů města pro rok 2016.  
Poskytnutá informace:  
Jižní rampa zámku Slavkov u Brna – oprava konstrukce a povrchů jižní rampy zámku- dle propočtu 1 mil. 
Kč – přepokládaný termín VIII-XI. 2016 – plánovaný začátek VIII.2016 – plánovaný termín výběrového 
řízení VI. 2016. 
Rekonstrukce ul. Slovanská – rekonstrukce místní komunikace – dle propočtu 7 mil. Kč – předpokládaný 
termín IX.-XI.2016 - plánovaný začátek IX. 2016 – plánovaný termín výběrového řízení VII. 2016.  
Oprava cihelných zídek na náměstí – oprava cihelných zídek na náměstí včetně obnovy mobiliáře – dle 
propočtu 1 mil. Kč – předpokládaný termín IV-V.2016 – plánovaný začátek IV. 2016 – plánovaný termín 
výběrového řízení III.2016. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 23.2.2016 žadateli tyto 
informace:  
Požadovaná informace:  
Zaslání investičních plánů města pro rok 2016.  
Poskytnutá informace:  
Jižní rampa zámku Slavkov u Brna – oprava konstrukce a povrchů jižní rampy zámku zpracovatel projektu 
Ing. arch. Miloš Klement- dle propočtu 1 mil. Kč – přepokládaný termín VIII-XI. 2016 – plánovaný 
začátek VIII.2016 – plánovaný termín výběrového řízení VI. 2016  
Rekonstrukce ul. Slovanská – rekonstrukce místní komunikace – zpracovatel projektu Rybák – 
projektování staveb, s.r.o.- dle propočtu 7 mil. Kč – předpokládaný termín IX.-XI.2016 - plánovaný 
začátek IX. 2016 – plánovaný termín výběrového řízení VII. 2016  
Oprava cihelných zídek na náměstí – oprava cihelných zídek na náměstí včetně obnovy mobiliáře – 
zpracovatel projektu Ing. Antonín Kočí– dle propočtu 1 mil. Kč – předpokládaný termín IV-V.2016 – 
plánovaný začátek IV. 2016 – plánovaný termín výběrového řízení III.2016  
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ZŠ Tyršova – rozšíření o šest tříd – zpracovatel projektu není znám – dle studie 35 mil. Kč – 
předpokládaný termín 03/17-12/17 – plánovaný začátek 3/17 – plánovaný termín výběrového řízení 9/16  
Obnova atletického stadionu - obnova ploch pro atletické disciplíny – zpracovatel projektu není znám – 
dle studie 30 mil. Kč – předpokládaný termín 5/16-12/16 – plánovaný začátek 5/16 – plánovaný termín 
výběrového řízení 3/16  
Obnova zámecké zdi v parku - oprava zřícené zdi – zpracovatel projektu Proxima projekt s.r.o. – dle 
propočtu 40 mil. Kč – předpokládaný termín 3/17-12/18 – plánovaný začátek 3/17 – plánovaný termín 
výběrového řízení 9/16  
Cyklostezka Slavkov u Brna- Hodějice – výstavba nové cyklostezky – zpracovatel projektu Ing. Stanislav 
Beránek – dle rozpočtu 25 mil. Kč – předpokládaný termín 3/17 – 12/17 – plánovaný začátek 3/17 – 
plánovaný termín výběrového řízení 9/16 
 
Město Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 26.02.2016 žadateli tyto informace: 
 
Požadovaná informace: 
 Žádám o sdělení vašeho stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 
2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými 
argumenty, na jejichž základech je možné učinit závěry ke komplexním systémovým změnám v exekucích.  
Poskytnutá informace: 
Město Slavkov u Brna nepřijalo žádné stanovisko k dané problematice.  
 
Požadovaná informace: 
Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku krize 
ústavních mocí.  
Poskytnutá informace: 
Město Slavkov u Brna neučinilo a nebude činit žádná opatření.  
 
Požadovaná informace: 
Žádám o sdělení, jaké druhy součinnosti poskytujete exekutorům. Rovněž sdělte kolik tato součinnost 
tvoří finančních nákladů (poměrově k celkovým nákladům, a v částkách), kolik času zabere úředníkům 
vyřizování součinnosti a taktéž uveďte počet úředníků, kteří součinnost vyřizují.  
Poskytnutá informace: 
Exekuce zajišťuje pro úřad externí právník v rámci projektu PRIME LEGAL. Počet úředníků – jeden, 
vyřizování součinnosti zabere řádově 2 hod za měsíc. 
 
Požadovaná informace: 
Žádám o sdělení vašich postupů a přijatých opatření při řešení oblastí spadajících do působnosti vašeho 
úřadu ve vztahu k občanům vašeho správního obvodu postižených exekucemi. Rovněž sdělte celkové 
přehledy výdajů za tato opatření a postupy za posledních 10 let v sumarizaci a v členění za jednotlivé 
položky. (Do souhrnu a členění uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí 
vašeho rozpočtu za uvedené období.)  
Poskytnutá informace: 
Úřad neprovádí žádná opatření. 
 
Požadovaná informace: 
 V návaznosti na informace z "Píšeme Ústavnímu soudu: Udělejte pořádek v exekucích" sdělte, jaké 
připomínkové návrhy jste učinili k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a k 
souvisejícím předpisům za posledních 10 let, a jak byly tyto návrhy vyřízeny.  
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Poskytnutá informace: 
Město Slavkov u Brna nečinilo žádné připomínky.  
 
Požadovaná informace: 
Sdělte jaké největší problémy související s exekucemi musí váš úřad řešit a vyčíslete celkové výdaje za tato 
řešení. (Do souhrnu uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho 
rozpočtu.)  
Poskytnutá informace: 
Vše je zajišťováno prostřednictvím externího právníka, úřad žádné problémy neřeší.  
 
Požadovaná informace: 
 Sdělte celkové příjmy a výdaje, a v položkovém členění, za exekuční řízení, jehož jste účastníky řízení 
(povinný nebo oprávněný) za posledních 10 let. Z tabulky musí být zřejmé příjmy a výdaje u řízení, kde 
jste jako povinný, kde jste jako oprávněný, a v členění musí být uvedeny příjmy a výdaje např. i za 
nákladovou položku právního zastupování z vlastních zdrojů. Tabulka musí obsahovat i příjmy a výdaje 
vašich organizačních složek a firem, ve kterých máte podíl. Ve zvláštním sloupci uvádějte celkové výše 
dluhu a pohledávek a spočítejte procentuální úspěšnost vymáhání.  
Poskytnutá informace: 
Tyto údaje (příjmy, výdaje za exekuční řízení) a následná úspěšnost vymáhání nejsou evidovány. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, poskytl dne 8. 3. 
2016 žadateli tyto informace: 
 
Požadovaná informace:  
Zda nově vybudovaná asfaltová komunikace v katastrálním území Němčany, na parc. č. 2299/3 proběhla 
v souladu se stavebním zákonem. Dle katastru nemovitostí je uvedené parcelní číslo evidováno jako orná 
půda.  
Poskytnutá informace: 
Na pozemku parc. č. 2299/3 je vybudována parkovací plocha u bytového domu č.p. 254, který byl 
kolaudován v roce 1983. Parkovací plocha byla původně betonová a takto byla dlouhodobě užívána. 
Provedením asfaltové vrstvy na stávající betonovou plochu došlo k udržovacím pracím nebo ke stavebním 
úpravám, které v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 a § 103 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") 
nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu. Provedení asfaltové plochy na pozemku parc. č. 2299/3 
proběhlo tedy v souladu se stavebním zákonem. Skutečnost, že druh pozemku je dle katastru nemovitostí 
orná půda, není v tomto případě překážkou k provedení výše uvedených stavebních prací.  
 
Požadovaná informace:  
Kdy bylo vydáno stavební povolení k této stavbě.  
Poskytnutá informace: 
Stavební povolení k této stavbě (asfaltová vrstva) nebylo vydáno, resp. nemohlo být vydáno, neboť 
uvedené stavební práce stavební povolení v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního 
zákona nevyžadují.  
 
Požadovaná informace:  
Zda byla tato komunikace řádně zkolaudována.  
Poskytnutá informace: 
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Udržovací práce nebo stavební úpravy stávající parkovací plochy v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 
stavebního zákona nevyžadují oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas; stavbu lze tedy 
užívat bez řádné kolaudace. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 29.03.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
V jaké podobě (jakých podobách a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal 
prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.  
Poskytnutá informace:  
Odeslané datové zprávy jsou uchovávány v elektronické podobě v interním informačním systému a doba 
uložení se řídí Spisovým řádem. 
 
Město Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 29.03.2016 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Má obec Slavkov ve svém vlastnictví radar?  
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna nemá ve svém vlastnictví radar. 
 
Požadovaná informace: 
V případě, že obec má radar, žádám o sdělení, který subjekt tento radar servisuje.  
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna nemá radar, tudíž neprovádí žádný servis.  
 
Požadovaná informace:  
Má obec Slavkov ve vlastnictví či pronájmu radar? V případě, že ano, žádám o sdělení druhů a výrobních 
čísel.  
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna nemá ve vlastnictví ani pronájmu radar.  
 
Požadovaná informace:  
V případě, že obec nemá radar ve svém vlastnictví, žádám o sdělení, u koho si jej pronajímá. V takovém 
případě žádám i o poskytnutí smlouvu o pronájmu radaru, případně jiné obdobné smlouvy, na jejímž 
podkladě má město radar v pronájmu, a to včetně dodatků.  
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna si radar nepronajímá, neexistuje žádná nájemní ani jiná smlouva.  
 
Požadovaná informace:  
Jaký byl celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správním deliktu provozovatele vozidla 
dle § 125f odst. 1 silničního zákona?  
Poskytnutá informace: 
 Celkový příjem města byl 50.000,- Kč.  
 
Požadovaná informace:  
Jaký byl celkový příjem obce v důsledku úhrad na podkladě výzvy k úhradě částky?  
Poskytnutá informace:  
Celkový příjem města byl 10.200,- Kč. 
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Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 14.04.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
V jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal 
prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.  
Poskytnutá informace:  
Odeslané datové zprávy jsou uchovávány v elektronické podobě v interním informačním systému a doba 
uložení se řídí Spisovým a skartačním řádem. Požadovaná informace Prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 
106/1999 Sb. na skartační a spisové řády Vašeho orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, popř. žádám o jejich poskytnutí v jiné formě. Poskytnutá informace: Poskytnut spisový a 
skartační řád (přičemž zde MěÚ Slavkov u Brna uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, pouze tyto doprovodné údaje). 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytlo dne 22.04.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace: 
 Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o 
firmu, která Vám jej poskytuje.  
Poskytnutá informace:  
Městský úřad Slavkov u Brna používá pro vedení spisové služby software Informační systém Radnice 
VERA® , který je poskytován společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 – Vokovice, Lužná 2, IČ: 
62587978. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl dne 25.4.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Dotaz ohledně provedení nezávislé odborné kontroly dodané expozice co do kvality exponátů a 
videofilmů.  
Poskytnutá informace:  
Nezávislá odborná kontrola dodané expozice nebyla provedena. Způsob kontrol byl stanoven 
podmínkami smlouvy o dílo.  
 
Požadovaná informace:  
Kdo expozici převzal jako odborný garant.  
Poskytnutá informace:  
Expozice byla přibírána dle smlouvy o dílo objednatelem, kterého zastupoval technický dozor investora.  
 
Požadovaná informace:  
Byl podepsán s dodavatelem nějaký dodatek ke smlouvě opravňující ke změně počtu požadovaných 
originálních exponátů nebo dodání napodobenin.  
Poskytnutá informace:  
Takový dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen nebyl.  
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Požadovaná informace:  
Byl podepsán s dodavatelem nějaký dodatek ke smlouvě opravňující ke změně obsahu požadovaných 
videofilmů dokumentujících historii tzv. re-enactmentu na Slavkovském bojišti od roku 1990 do roku 
2012.  
Poskytnutá informace:  
Takový dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen nebyl. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 27.04.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
V jakém formátu uchovává Váš orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky 
fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, po 90 dnech, kdy se zprávy z datové schránky 
automaticky mažou, pokud je v elektronické podobě uchovává (např. pdf)? Pokud Váš orgán tyto zprávy 
uchovává v listinné podobě, pak jakým způsobem převádíte tyto zprávy z elektronické podoby?  
Poskytnutá informace:  
Dokumenty odeslané prostřednictvím datové schránky jsou ve formátu *.pdf a protože jsou součástí 
příslušného spisu, je doba jejich uložení stanovena spisovým a skartačním řádem. V listinné podobě tyto 
zprávy neuchováváme.  
 
Požadovaná informace:  
Poskytuje nějaký subjekt Vašemu úřadu program spisové služby (např. ginis, radnice vera, apod.)?  
Poskytnutá informace:  
Program pro vedení spisové služby poskytuje společnost VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, poskytl dne 11.5.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti 
orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.  
Poskytnutá informace:  
Celkem bylo Městským úřadem Slavkov u Brna vydáno 42 loveckých lístků pro cizince. V roce 2004 – 
Kanada 1x30 dnů V roce 2005 – Polsko 2x1 den a Slovinsko 2x1 den V roce 2006 - Polsko 2x1 den V 
roce 2007 – Polsko 5x1 den a Slovinsko 2x1 den V roce 2008 – Polsko 4x1 den, Bělorusko 1x1 den, 
Slovensko 5x30 dnů V roce 2009 – Kanada 1x1 den V roce 2012 – Azerbajdžán 2x30 dnů V roce 2013 – 
Polsko 4x1 den, Slovensko 6xroční a 2x5 dnů, Švédsko 1x30 dnů V roce 2014 – Slovensko – 2xroční. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, poskytl dne 
15.8.2016 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Na základě čeho byly navrženy změny obsažené v návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Lovčičky.  
Poskytnutá informace:  
Změny byly navrženy na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále stavební zákon) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  
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Požadovaná informace:  
Kdy a kým byly navrženy změny obsažené v návrhu zprávy.  
Poskytnutá informace:  
Zpráva byla připravována pořizovatelem, tzn. úřadem územního plánování MěÚ Slavkov u Brna po 
konzultacích s obcí Lovčičky v průběhu května a června 2016. Dále bylo žadateli umožněno nahlédnout 
do spisu v předmětné věci. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 6.9.2016 žadateli tyto 
informace: 
 
Požadovaná informace:  
Informace vztahující se k pořadatelství Napoleonských her 2016.  
Poskytnutá informace:  
Pořadatelem byl ACABALLADO, z.s. a ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ.  
 
Požadovaná informace:  
Informace vztahující se k zajištění bezpečnosti akce Napoleonských her 2016.  
Poskytnutá informace:  
Za bezpečnost akce Napoleonské hry 2016 odpovídal ACABALLADO, z.s.  
 
Požadovaná informace:  
Informace vztahující se k nákladům a příjmům akce Napoleonské hry 2016.  
Poskytnutá informace:  
Náklady činily 108. 841,- Kč (zajištění historického programu, zajištění ozvučení, svoz odpadu) + mzdové 
náklady zaměstnanců, které nejsou k datu poskytnutí informace uzavřeny. Výnosy činily: 103.365,-Kč 
(podíl ze vstupného dle smlouvy, příjmy z pořádání jarmarku a dotace z Jihomoravského kraje.)  
 
Požadovaná informace:  
Informace ke smluvní dokumentaci, která byla uzavřena na akci Napoleonské hry 2016. 
Poskytnutá informace:  
ro realizaci akce Napoleonské hry dne 13.8.2016 byla mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a 
ACABALLADO, z.s uzavřena dne 12.8.2016 smlouva o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry, a 
to v návaznosti na memorandum o spolupráci ze dne 11.6.2015 mezi ZÁMKEM SLAVKOV – 
AUSTERLITZ, ACABALLADO, z.s. a městem Slavkov u Brna. Dále byla mezi Jihomoravským krajem, 
ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ a městem Slavkov u Brna uzavřena dne 30.6.2016 smlouva o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  
Dále městský úřad poskytl žadateli následující informace, přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje: - kopie smlouvy o spolupráci při 
pořádání akce Napoleonské hry - kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. - 
kopie memoranda o spolupráci ze dne 11.6.2015. 
 
Požadovaná informace:  
Informace o uzavřených smlouvách se subjektem: Acaballado z.s./ Acaballado s.r.o. / FO Ivan Vystrčil za 
rok 2015, 2016.  
Poskytnutá informace:  
Jedná se o tyto smlouvy: Smlouva o spolupráci při pořádání akce Napoleonské hry mezi ZÁMKEM 
SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 12.8.2016. Smlouva o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem, ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ a 
městem Slavkov u Brna ze dne 30.6.2016. Smlouva o spolupráci při pořádání akce Kostýmovaná jarní 
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vyjížďka a souvisejících plnění mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze 
dne 13.4.2015. Smlouva o výpůjčce mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, 
z.s. ze dne 3.3.2016. Smlouva o zajištění vojenské části programu Vzpomínkových akcí 2015 k 210. výročí 
bitvy u Slavkova a licenční smlouva mezi městem Slavkov u Brna a ACABALLADO, z.s. ze dne 
27.10.2015. Licenční smlouva mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze 
dne 4.8.2015. Dohoda o spolupořadatelství Napoleonských her 2015 mezi ZÁMKEM SLAVKOV – 
AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 4.8.2015. Memorandum o spolupráci při uspořádání akcí 
ve Slavkově o Brna v roce 2015 mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, ACABALLADO, z.s. a 
městem Slavkov u Brna ze dne 11.6.2015. Smlouva o spolupráci při pořádání VII. Jarní vyjížďky mezi 
ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. ze dne 13.4.2015.  
Dále městský úřad poskytl žadateli následující informace, přičemž zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje: - kopie smlouvy o spolupráci při 
pořádání akce Napoleonské hry - kopie smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - 
kopie memoranda o spolupráci ze dne 11.6.2015 - kopie smlouvy o spolupráci při pořádání akce 
Kostýmovaná jarní vyjížďka a souvisejících plnění - kopie smlouvy o výpůjčce mezi ZÁMKEM 
SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO z.s. - kopie smlouvy o zajištění vojenské části programu 
Vzpomínkových akcí 2015 k 210. výročí bitvy u Slavkova a licenční smlouvy - kopie licenční smlouvy 
mezi ZÁMKEM SLAVKOV – AUSTERLITZ, a ACABALLADO, z.s. - kopie dohody o 
spolupořadatelství Napoleonských her 2015 - kopie smlouva o spolupráci při pořádání VII. Jarní vyjížďky. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 16.11.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Je v provozu nově instalovaný úsekový radar na ulici Československého Červeného kříže a jaké rychlosti 
měří?  
Poskytnutá informace:  
Radar na ulici Československého Červeného kříže ve Slavkově u Brna bude v plném provozu v průběhu 
prosince, nejpozději ledna. Předmětný radar bude zaznamenávat rychlost všech projíždějících vozidel. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 16.11.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Kde jsou umístěna všechna zařízení k měření okamžité rychlosti vč. GPS souřadnic umístění. Kde jsou 
používány všechny kamery hlídající jízdu na červenou a ostatní dohledové kamery dozorující dodržování 
dopravních předpisů a jejich umístění (GPS souřadnice). Kde jsou umístěna všechna úseková měření 
rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku). Kde jsou umístěna všechna 
úseková měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice počátku a konce úseku), která nejsou 
využívaná k represi, tj. postihům za přestupky. U těchto zařízení uveďte, že nejsou užívána k represi.  
Poskytnutá informace:  
V našem městě jsou v současné době instalovány a provozovány informační tabule s ukazatelem aktuální 
rychlosti. Jsou umístěny na ulici Tyršova po pravé straně ve směru od serpentin před domem č.p.1115, na 
ulici Bučovická po pravé straně ve směru od Bučovic před domem č.p. 240, na ulici Československé 
armády po pravé straně ve směru od Nížkovic před komplexem firem č.p. 1081 a na ulici 
Československého Červeného kříže po pravé straně ve směru od Holubic ještě před začátkem obydlené 
oblasti přibližně 10 metrů od prvního domu č.p. 973. V současné době probíhá instalace úsekového 
měření na ulici Československého Červeného kříže kolem protihlukové stěny. Žádné z těchto zařízení 
nemá certifikované umístění GPS. Z tohoto důvodu nemůžeme tento údaj poskytnout. GPS souřadnice 
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úsekového měření nám budou předána před uvedením systému do provozu, což lze předpokládat v 
prosinci. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor dopravy a silničního hospodářství, poskytl dne 21.11.2016 
žadateli tyto informace: 
 
Požadovaná informace:  
Zaslání přílohy č. 1 k „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy,“ č.j. DSH/21610- 16/4236-
2016/PIL/2 ze dne 02.11.2016, kterým má být stanovena místní úprava provozu na místní komunikaci v 
obci Vážany nad Litavou.  
Poskytnutá informace:  
Zaslání požadované přílohy: DOPLNĚK DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI VÁŽANY NAD 
LITAVOU, výkres: CELKOVÁ SITUACE D.Z., výkres č.: 1. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor obecní živnostenský úřad, poskytl dne 7.12.2016 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Informace o v žádosti uvedených podnikajících fyzických osobách.  
Poskytnutá informace:  
Žadateli bylo sděleno, že informace k podnikatelským subjektům lze nalézt na stránkách Ministerstva 
průmyslu a obchodu v sekci Vyhledávání, ve veřejné části živnostenského rejstříku. Žadateli byl poslán i 
internetový odkaz na výše uvedené spolu s návodem, jak na odkázaných webových stránkách vyhledávat. 
Ohledně dotazu, zda v žádosti uvedené osoby podnikají v jiné oblasti než živnostenské, bylo žadateli 
sděleno, že tyto údaje nemá povinný subjekt k dispozici. 
 


