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Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 18.01.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
 Kolik bylo na ORP Slavkov u Brna v letech 2014, 2015 a 2016 vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí 
ze ZPF ve formě vyplnění údajů v přiloženém formuláři. 
 Poskytnutá informace:  
Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2014: 
Trvalé/Dočasné 
34/0 
Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2015:  
Trvalé/Dočasné 
45/0 
Počet vyjmutí ze ZPF za rok 2016: 
Trvalé/Dočasné  
56/0 
 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 25.01.2017 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace: 
 Žádost o seznam zvolených členů rady města Slavkov u Brna od roku 2002 do roku 2014. 
Poskytnutá informace:  
2002-2006 Ing. Jiří Doležel (ODS) Ing. Ivan Charvát, místostarosta (ODS) Zdeněk Pavlík (ČSSD) Mgr. 
Jaromír Pytela (ČSSD) Mgr. Petr Kostík, starosta (ČSSD)  
2006-2010 Ing. Ivan Charvát, starosta (ODS) Ing. Jiří Doležel, místostarosta (ODS) Mgr. Vladimír Soukop 
(Nestraníci) p. Radoslav Lánský (ODS) Mgr. Jiří Půček (Strana zelených)  
2010-2014 Ing. Ivan Charvát, starosta (ODS) Ing. Jiří Doležel, místostarosta (ODS) Mgr. Vladimír Soukop 
(Nestraníci) Ing. Hynek Charvat (KDU-ČSL) Ing. Jiří Tesák (KDU-ČSL) - do 03/2014 Ing. Marie 
Jedličková (KDU-ČSL) -od 04/2014  
2014-2018 Michal Boudný, starosta (ČSSD) Mgr. Petr Kostík, II. místostarosta (ČSSD) Ing. Hynek 
Charvat (KDU-ČSL) Ing. Marie Jedličková, I. místostarostka (KDU-ČSL) Bc. Libor Eliáš (TOP 09) 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 8.2.2017 
žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Informace o investičních plánech města Slavkov u Brna pro rok 2017-2020 (název projektu, popis 
projektu, finanční rozpočet projektu, předpokládaný termín započetí projektu, předpokládaný termín VZ 
nebo výherce).  
Poskytnutá informace:  
Zateplení budovy DPS čp.1444 -  Zateplení obvodového pláště a oprava lodžií - 4.958 mil. Kč - 1.4.2017 - 
Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ: 255 85 142.  
Rekonstrukce části ulice Slovanská -  Rekonstrukce povrchů a podkladních vrstev místní komunikace 
včetně chodníků a parkovacích stání - 13.0 mil. Kč -  1.4.2017 - 20.2.2017. 
Obnova jižního břehu Velkého rybníka - Provedení zpevnění břehu rybníku kamenným záhozem- 1.566 
mil. Kč - 1.4.2017 - Agromeli s.r.o.  
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Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice - Výstavbu cyklostezky v délce 2,56 km pro cyklisty a pěší.-  22.0 
mil. Kč - 1.9.2017-  1.4.2017. 
Obnova valů zámku Slavkov u Brna - Obnova valů kolem hlavní budovy zámku, statické zajištění opěrné 
stěny severní přístupové rampy, rozvod elektroinstalace ve valech, nasvícení valů a fasád zámku, 
bezpečnostní kamerový systém, vestavba výtahu v severním křídle zámku do 2.N.P  -  54.5 mil. Kč -  
1.7.2017 - 1.3.2017. 
Obnova zámecké zdi zámku Slavkov u Brna - Obnova zámecké zdi zámeckého parku v délce cca 400m a 
obnova dřevěného altánu -  59.7 mil. Kč -  1.7.2017 - 1.4.2017. 
Obnova fasád budov radnice města Slavkov u Brna - Obnova historických fasád dvou renesančních 
budov radnice města Slavkov u Brna-  3.4 mil. Kč-  1.7.2017 - 1.3.2017. 
 
 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 17.2.2017 
žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Informace o investičních plánech města Slavkov u Brna pro rok 2017 (název projektu, popis projektu, 
finanční rozpočet projektu, předpokládaný termín započetí projektu, předpokládaný termín VZ nebo 
výherce).  
Poskytnutá informace:  
Zateplení budovy DPS čp.1444 -  Zateplení obvodového pláště a oprava lodžií - 4.958 mil. Kč - 1.4.2017 - 
Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ: 255 85 142.  
Rekonstrukce části ulice Slovanská -  Rekonstrukce povrchů a podkladních vrstev místní komunikace 
včetně chodníků a parkovacích stání - 13.0 mil. Kč -  1.4.2017 - 20.2.2017. 
Obnova jižního břehu Velkého rybníka - Provedení zpevnění břehu rybníku kamenným záhozem- 1.566 
mil. Kč - 1.4.2017 - Agromeli s.r.o.  
Cyklostezka Slavkov u Brna - Hodějice - Výstavbu cyklostezky v délce 2,56 km pro cyklisty a pěší.-  22.0 
mil. Kč - 1.9.2017-  1.4.2017. 
Obnova valů zámku Slavkov u Brna - Obnova valů kolem hlavní budovy zámku, statické zajištění opěrné 
stěny severní přístupové rampy, rozvod elektroinstalace ve valech, nasvícení valů a fasád zámku, 
bezpečnostní kamerový systém, vestavba výtahu v severním křídle zámku do 2.N.P  -  54.5 mil. Kč -  
1.7.2017 - 1.3.2017. 
Obnova zámecké zdi zámku Slavkov u Brna - Obnova zámecké zdi zámeckého parku v délce cca 400m a 
obnova dřevěného altánu -  59.7 mil. Kč -  1.7.2017 - 1.4.2017. 
Obnova fasád budov radnice města Slavkov u Brna - Obnova historických fasád dvou renesančních 
budov radnice města Slavkov u Brna-  3.4 mil. Kč-  1.7.2017 - 1.3.2017. 
Rekonstrukce atletického stadionu – 2.etapa - Dokončení rekonstrukce atletického stadionu spočívající 
především v položení finálních povrchů-  20.489 mil. Kč - 15.7.2017 - PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 
683 54 Otnice, IČ: 27713130. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 6.4.2017 žadateli tyto informace: 
 Požadovaná informace:  
Informace o územních rozhodnutích, územních souhlasech, stavebních povoleních či souhlasech s 
provedením ohlášeného stavebního záměru, uzavřené veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení či oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného 
inspektora vydaných v předchozích 12 měsících k pozemkům parc. č. 1647, 2093, 2107, 2108 v k. ú. a obci 
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Vážany nad Litavou, okres Vyškov, případně k pozemní komunikaci, která se na těchto pozemcích 
nachází, Městským úřadem Slavkov u Brna. Žádost o jejich elektronickou verzi nebo kopii.  
Poskytnutá informace:  
Městský úřad Slavkov u Brna v předchozích 12 měsících nevydal žádné územní rozhodnutí, územní 
souhlas, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, neuzavřel veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující územní rozhodnutí nebo stavební povolení a nevyvěsil na úřední desce oznámení 
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora vztahující se k pozemkům parc. č. 1647 , 
2107 a 2108 v k.ú. o obci Vážany nad Litavou, okres Vyškov, případně k pozemní komunikaci, která se na 
těchto pozemcích nachází. Na pozemku parc. č. 2093 v k. ú. Vážany nad Litavou bylo dne 15.9.2016 
vydáno dodatečné povolení stavby: „Informační tabule“, kde nastala právní moc dne 6.10.2016. Kopie 
byla poskytnuta žadateli. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 6.4.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
 Informace o opatřeních obecné povahy a rozhodnutích o omezení veřejného přístupu na účelovou 
komunikaci ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a o omezení obecného užívání 
uzavírkou či objížďkou ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, informace o 
rozhodnutích o povolení umístění pevné překážky ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích a o opatřeních obecné povahy o stanovení místní či přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu vydaných Městským úřadem Slavkov u 
Brna v předchozích 12 měsících jako věcně a místně příslušným silničním správním úřadem ve vztahu k 
veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se mimo jiné na pozemcích parc. č. 1647, 2093, 2107 a 
2108 v k.ú. a obci Vážany nad Litavou, okres Vyškov. Žádost o jejich elektronickou verzi nebo kopii.  
Poskytnutá informace:  
Městský úřad Slavkov u Brna v předchozích 12 měsících nevydal žádné opatření obecné povahy či 
rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o 
pozemních komunikacích, žádné opatření obecné povahy či rozhodnutí o omezení obecného užívání 
uzavírkou či objížďkou ve smyslu § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, žádné rozhodnutí o 
povolení umístění pevné překážky ve smyslu § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, žádné 
opatření obecné povahy o stanovení místní či přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve 
smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jako věcně a místně příslušný silniční správním úřad ve 
vztahu k veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se mimo jiné na pozemcích parc. č. 1647, 2093, 
2107 a 2108 v k.ú. a obci Vážany nad Litavou, okres Vyškov. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, poskytl dne 
11.5.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Spisový materiál ze spisu vedeného zdejším městským úřadem, odborem správních činností a 
živnostenského úřadu.  
Poskytnutá informace:  
Poskytnutí údajů ze spisu vedeného zdejším městským úřadem, odborem správních činností a 
živnostenského úřadu. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 26.5.2017 žadateli tyto informace:  
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Požadovaná informace:  
Informace, zda příslušný stavební úřad vyzval v žádosti uvedeného stavebníka k bezodkladnému zastavení 
stavebních prací podle ust. § 134 odst. 4 stavebního zákona. 
 Poskytnutá informace:  
Stavební úřad vyzval příslušného stavebníka k zastavení prací písemnou výzvou ze dne 27.3.2017.  
 
Požadovaná informace:  
Pokud vyzval, jakou formou, kdy případně pod jakým číslem jednacím.  
Poskytnutá informace:  
Žadateli bylo poskytnuto číslo jednací a kopie příslušné písemné výzvy.  
 
Požadovaná informace: 
 Pokud nevyzval, sdělit, na základě jakého ustanovení stavebního zákona tak příslušný stavební úřad 
neučinil.  
Poskytnutá informace:  
Stavební úřad poskytnul informaci viz výše.  
 
Požadovaná informace:  
Zakázal stavební úřad užívání rodinného domu č.p. 216 na pozemku parc.č. 684/1 v k.ú. Heršpice v 
souladu s ustanovením § 120 odst.2 stavebního zákona?  
Poskytnutá informace:  
Příslušný stavební úřad užívání předmětné stavby v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 stavebního 
zákona nezakázal.  
 
Požadovaná informace: Pokud zakázal užívání předmětné stavby v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 
stavebního zákona, tak pod jakým číslem jednacím?  
Poskytnutá informace:  
Stavební úřad poskytnul informaci viz výše.  
 
Požadovaná informace:  
Sdělení ustanovení stavebního zákona, na základě kterého tak stavební úřad neučinil.  
Poskytnutá informace: Stavební úřad užívání předmětné stavby nezakázal, neboť na základě ustanovení § 
120 odst. 2, popř. § 122 odst. 4 stavebního zákona (tj. na základě takových ustanovení, které dávají 
pravomoc stavebnímu úřadu užívání stavby zakázat) neshledal důvod pro zákaz užívání předmětné stavby. 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 31.5.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
Zaslání kopií správních rozhodnutí ve stavebním a územním řízení vztahujícím se k pozemkům parc. č. 
3721/7, 3705/2, 3725/3, 3705/4, 3727/3.  
Poskytnutá informace:  
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace poskytnutím kopie dokumentů obsahujících 
požadovanou informaci. 
 
 
 
 
 



Stránka 5 z 10 
 

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 1.6.2017 žadateli tyto 
informace: 
 
 Požadovaná informace: 
Poskytnutí údajů o právnických osobách, ve kterých ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, má město většinovou majetkovou účast samo nebo s jinými územními 
samosprávnými celky.  
Poskytnutá informace: 
Město Slavkov u Brna nemá takovou účast v právnických osobách uvedených výše. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 14.6.2017 
žadateli tyto informace: 
 
 Požadovaná informace:  
Zaslání písemné kopie nabídky vítězného uchazeče o veřejnou zakázku „Rekonstrukce atletického 
stadionu Slavkov u Brna“.  
Poskytnutá informace:  
Žadateli byla zaslána požadovaná písemnost na v žádosti uvedenou elektronickou adresu. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnějších vztahů, poskytl dne 12.7.2017 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace:  
Zda je město na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní 
vztahy a závazky povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. či jiný 
subjekt a který, pokud by hodlalo deklarovat zájem o spolupráci s žadatelem při zajišťování sdruženého 
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, přistoupit k jednání o spolupráci s žadatelem 
při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů či uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení 
sběrných míst ve městě. 
Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného sběru a využití odpadů z obalů se 
společností EKO-KOM, a.s. IČ: 25134701, na základě které se město zavazuje v rámci provozování 
odpadového systému města zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů a zajišťovat recyklaci odpadu z obalů 
nebo jeho další využití v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech, a vést o tomto evidenci. 
Společnost se městu za výše uvedené zavazuje zaplatit odměnu. Výše odměny se poskytuje na základě 
výkazu předaného společnosti městem. Pokud by mělo město deklarovat zájem o spolupráci, přistoupit k 
jednání o spolupráci či uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy s žadatelem nebo vydat 
potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst ve městě, je logickým důsledkem výše uvedeného, že 
město, pokud by se toto týkalo totožného předmětu plnění, bude druhou smluvní stranu o tomto 
informovat. Konkrétně ze smluvního závazku města se společností EKO-KOM, a.s. vyplývá, že v 
případě, že město bude hodlat zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro třetí osobu 
v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný 
odběr odpadu z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o obalech, 
je město povinno předem písemně informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně 
uvedení odpadů, jichž se tato činnosti má dotýkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v takovém 
případě zavazují uzavřít dodatek, kterým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování má být nadále 
předmětem stávající smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.  
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Požadovaná informace:  
Zda existuje jakékoliv smluvní ujednání či jiný závazek města nebo jakákoliv okolnost na straně města, 
které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující deklarování zájmu o 
spolupráci s žadatelem při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z 
obalů, jednání o spolupráci s žadatelem při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů či uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení 
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve městě. 
 Poskytnutá informace: Tak jako při odpovědi na předchozí otázku, logickým důsledkem výše uvedeného 
je, že město, pokud by se toto týkalo totožného předmětu plnění, by muselo své smluvní závazky nastavit 
tak, aby byly ve vzájemném souladu, a to zejména co se týká problematiky duplicitního vykazování odpadu 
a poskytovaných odměn za nakládání a využívání zpětného odběru odpadů. Tuto okolnost dovozujeme 
též z toho, že město má zájem nastavit své závazky ze zpětného odběru a využívání odpadů z obalů 
bezrozporně a přehledně. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, finanční odbor, poskytl dne 19.7.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Jakým způsobem město vymáhá daňové nedoplatky, zda pomocí daňové exekuce podle zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, anebo využívá služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí 
dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. A zda v případě, že tak město činí prostřednictvím daňové 
exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor městského úřadu nebo je o jeho 
vymáhání požádán příslušný celní úřad nebo zda v případě, že jsou nedoplatky vymáhány prostřednictvím 
soudního exekutora podle exekučního řádu, má město uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem a 
pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využívá služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.  
Poskytnutá informace:  
Město v současnosti daňové nedoplatky vymáhá pouze prostřednictvím služeb Exekutorského úřadu 
Plzeň-město, se kterým má uzavřenou příslušnou smlouvu. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 09.08.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bylo 
na Městský úřad podáno.  
Poskytnutá informace:  
V období od 01.01.2017 do data vyřízení žádosti byly podány dva podněty, z toho jeden na dva zdroje. 
Druhý podnět se týkal dvou zdrojů (kamen na tuhá paliva) bez připojení na teplovodní soustavu ÚT.  
 
Požadovaná informace:  
V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
Poskytnutá informace: Ve třech případech.  
 
Požadovaná informace:  
V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 Poskytnutá informace: V jednom případě snaha o neohlášenou kontrolu – bez výsledku.  
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Požadovaná informace:  
Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků 
uvedených v § 23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na základě provedených kontrol podle § 17 
odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
Poskytnutá informace:  
Nebyla uložena žádná pokuta.  
 
Požadovaná informace:  
Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  
Poskytnutá informace:  
Neohlášená kontrola u provozovatelky zdroje (kamen) byla poprvé neúspěšná. Během téhož dne byla 
snaha o kontrolu i za přítomnosti místostarosty příslušné obce opakována, znovu však bez výsledku. 
Kontrolovaná ani na písemné předvolání místostarosty nereagovala, domluva tak zatím nebyla možná.  
 
Požadovaná informace:  
Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje 
informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
Poskytnutá informace:  
Orgán ochrany ovzduší si vyžádal třikrát informace o provozu zdrojů. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje, poskytl dne 23.08.2017 
žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Máte ve vaší obci problém s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?  
Poskytnutá informace:  
Město se potýká s nadměrným výskytem holubů.  
 
Požadovaná informace: 
 Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, tak jak?  
Poskytnutá informace: 
 V minulých letech město zajišťovalo odchyt holubů a v loňském roce poskytlo mysliveckému spolku 
finance na odstřel holubů mimo zastavěnou část města. Probíhá instalace fyzických ochran na budovách.  
 
Požadovaná informace:  
Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?  
Poskytnutá informace:  
Nesetkali. 
 
 Požadovaná informace:  
Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?  
Poskytnutá informace:  
Neposkytuje.  
 
Požadovaná informace:  
Poskytuje obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?  
Poskytnutá informace:  
Neposkytuje. 
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Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 23.08.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Zda jsou pozemní komunikace v ulici Pod Oborou ve vlastnictví obce, ev. ve kterých jejich částech. O 
jaké kategorie pozemních komunikací dle § 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
se jedná, ev. uvedení jednotlivých jejich kategorií. Pokud se jedná o místní komunikace dle § 2 odst. 2 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jaká je třída těchto komunikací dle § 2 odst. 4 
prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. a jaké je označení, resp. evidenční číslo těchto místních komunikací. 
 
 Poskytnutá informace: 
 Na parcele č. 1236 v k. ú. Slavkov u Brna, která je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, Palackého nám. 
65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00292311 se dle pasportu místních komunikací pro město Slavkov u Brna, 
ze dne 12/2005, nachází pozemní komunikace s názvem Pod Oborou skládající se z: - veřejně přístupná 
účelová komunikace pořadové číslo U13 (povrch nezpevněný, šířka 3 m, délka 96 m) - veřejně přístupná 
účelová komunikace pořadové číslo U14 téhož nazvu (povrch beton - panely, šířka 3 m, délka 42 m). - 
místní komunikace pořadové číslo 33c (povrch asfaltobeton, šířka 4 m, délka 81 m) Za křižovatkou s ulicí 
Jiráskova na ni navazuje ulice Pod Oborou na parcelach č. 1459/1, 1459/10, 1459/12, 1459/14, 1459/15, 
1459/16, 1459/17, 1459/18, 1459/20 (ve vlastnictví města Slavkov u Brna), místní komunikace tř. III. 
pořadové číslo 35c (asfaltbeton, šířka 6m, délka 181 m) jejíž vlastníkem je město Slavkov u Brna, 
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00292311. Dále se tato komunikace nachází na parcelách 
soukromých vlastníků 1459/3, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 14759/19, 1459/7, 1459/8, 1459/9, 1459/11, 
1459/13. 
 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 25.10.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace:  
Zaslání kopie nebo elektronické verze rozhodnutí Městského úřadu Slavkov u Brna č.j. SU/49957-
17/9985-2017/Hro ze dne 14. září 2017, jímž mělo být rozhodnuto o uzavírce veřejně přístupné účelové 
komunikace na území obce Vážany nad Litavou.  
Poskytnutá informace: 
Požadovaná kopie rozhodnutí byla žadateli zaslána prostřednictvím datové schránky.  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 02.11.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
Zaslání kopie oznámení archeologického nálezu, k němuž mělo dojít na území obce Vážany nad Litavou 
při provádění stavby povolené rozhodnutím Městského úřadu Slavkov u Brna č.j. SU/38908-17/4777-
2017/Hro ze dne 4. srpna 2017, jakož i kopie veškerých úkonů či oznámení učiněných v této věci 
Městským úřadem Slavkov u Brna jakožto speciálním stavebním úřadem nebo orgánem státní památkové 
péče.  
Poskytnutá informace: 
Městský úřad Slavkov u Brna, silniční správní úřad, zaslal datovou zprávou kopii ohlášení archeologického 
nálezu při obnově propustku na polní cestě v katastru Vážany nad Litavou ze dne 25.10.2017, vedeného 
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pod č.j. SÚ/61587-2017. Stejné ohlášení (obsahem i datem ohlášení) obdržel orgán státní památkové péče 
Městského úřadu Slavkov u Brna, proto bylo toto zasláno pouze jedenkrát.  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
poskytl dne 07.12.2017 žadateli tyto informace:  
 
Požadovaná informace: 
Kdo, kdy a pod jakým číslem jednacím povolil změnu užívání objektu Heršpice č.p. 216 na pozemku 
parc.č. 684/1 v k.ú. Heršpice na rodinný dům? 
Poskytnutá informace: 
Změnu užívání objektu č.p. 216 na rodinný dům povolila oprávněná úřední osoba Bc. Pavel Půček 
vydáním Souhlasu s ohlášením změny užívání stavby č. 26/2011 ze dne 27.04.2011 pod č.j. SU/6074-
11/1917-2011/Pu.  
 
Požadovaná informace: 
Seznam osob, které byli účastníky řízení změny užívání. 
Poskytnutá informace: 
Nejednalo se o správní řízení. Souhlas byl doručen obci Heršpice a další fyzické osobě.  
 
Požadovaná informace: 
Byla změna užívání podmíněna změnou dokončené stavby? 
Poskytnutá informace: 
Změna užívání nebyla podmíněna změnou dokončené stavby.  
 
Požadovaná informace: 
Pokud ano, v čem změna stavby spočívala? 
Poskytnutá informace: 
Změna užívání nebyla podmíněna změnou dokončené stavby.  
 
Požadovaná informace: 
Zkoumal stavební úřad splnění podmínek podle § 126 odst. 3 stavebního zákona před vydáním souhlasu 
se změnou užívání? 
Poskytnutá informace: 
Stavební úřad zkoumal splnění těchto podmínek v nutném rozsahu. Změna v užívání stavby byla  
v souladu se záměry územního plánování – bylo vydáno vyjádření MěÚ Slavkov u Brna, úřad územního 
plánování, ze dne 11.04.2011, kterým bylo potvrzeno, že změna užívání je v souladu s územním plánem 
Heršpice. Také obec Heršpice vydala souhlasné vyjádření se změnou v užívání ze dne 27.04.2011. Dále 
stavební úřad zkoumal splnění těchto podmínek na základě předložené dokumentace ke změně účelu 
objektu vč. požárně bezpečnostního řešení. Dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení 
zpracoval Ing. Pavel Krč, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. 
  
Požadovaná informace: 
Pokud ano, jakým způsobem? Například provedl kontrolní prohlídku, nebo spokojil se s projektovou 
dokumentací? 
Poskytnutá informace: 
Stavební úřad koumal splnění podmínek pouze na základě předložených vyjádření, souhlasů a 
dokumentace. Stavební úřad kontrolní prohlídku neprovedl.  
 
Požadovaná informace: 
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Zkoumal v rámci splnění podmínek podle § 126 odst. 3 stavebního zákona také způsob likvidace 
splaškových vod z objektu? 
Poskytnutá informace: 
Stavební úřad zkoumal způsob likvidace splaškových vod.  
 
Požadovaná informace: 
Pokud ano, jakým způsobem, případně jaké dokumenty měl k dispozici? 
Poskytnutá informace: 
Stavební úřad způsob likvidace splaškových vod zkoumal na základě žádosti, ve které je informace, že 
předmětná stavba je připojena na jímku na vyvážení splaškových vod (v době posuzování žádosti nebyla 
v obci vybudována samostatná splašková kanalizace včetně ČOV). Dále měl stavební úřad k dispozici 
dokumentaci změny účelu objektu. V souhrnné technické zprávě je uvedeno (bod 3.), že ve dvorní části je 
septik napojený na domovní kanalizaci a  slouží i pro RD na parcela č. 482/2/pravděpodobně chybně 
uveden pozemek/. Dále je v souhrnné zprávě uvedeno (bod Inženýrské sítě), že ve dvoře je tříkomorový 
septik napojený na tuto (tj. obecní jednotnou) kanalizaci. Stavební úřad měl dále k dispozici Zastavovací 
situaci C.2. v měřítku 1:200 (součást předložené dokumentace), ve které je zjednodušeně vyznačen 
zmíněný septik spolu s dvorními rozvody  kanalizace a odvedením splaškových vod na obecní kanalizaci. 
Z důvodu, že potrubí bylo vedeno přes sousední pozemek parc.č. 684/2, měl stavební úřad také 
k dispozici souhlas se změnou užívání od vlastníka tohoto pozemku.  
 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka, poskytl dne 13.12.2017 žadateli tyto 
informace:  
 
Požadovaná informace: 
Jakým způsobem zajišťuje město/hodlá zajistit soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů? 
Poskytnutá informace: 
Provedením analýzy současného stavu zpracování osobních údajů a následnou úpravou vnitřních postupů 
v této oblasti, formálně zajištěnou přizpůsobením příslušných vnitřních směrnic. 
 
Požadovaná informace: 
Zadalo nebo plánuje zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátní 
kanceláří) v souvislosti s implementací GDPR? 
Poskytnutá informace: 
Ne. 
 
Požadovaná informace: 
Kolik příspěvkových organizací zřizujete? 
Poskytnutá informace: 
Sedm.  
 
Požadovaná informace: 
Jako obec s rozšířenou působností implementujete nebo plánujete implementovat GDPR i pro 
obce/společně s obcemi správního obvodu města? 
Poskytnutá informace: 
Momentálně ne.  
 
 


