
01/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 06.01.2020 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Podle zákona o svobodném přístupu k informacím Vás laskavě žádáme o poskytnutí kopie stanoviska ke 
stavbě kanalizace a vodovodu pod cestou, které jsme vlastníkem a to panelové komunikace odbočující 
z asfaltové komunikace za obcí Hodějice do obce Hodějice do bývalého zemědělského areálu. 
 
Poskytnutá informace:  
1/ Kopie stanoviska Obce Hodějice ke stavbě prodloužení splaškové kanalizace a  vodovodního řadu 
v k.ú. Hodějice na pozemcích parc.č. 597/2, 597/3, 743/4, 566/1, 566/3, 565/7, 562/2, 566/14, ze dne 
09.04.2019.  
2/ Vodoprávnímu úřadu byla dne 21.08.2019 podána žádost o společném řízení pro stavební záměr 
vodního díla „Prodloužení splaškové stoky B1 a vodovodního řadu v k.ú. Hodějice“ na pozemcích p.č. 
566/14, 565/7, 562/2, 566/3, 566/1, 743/4, 597/3 a 597/2 katastrální území Hodějice. Žádost 
neobsahovala všechny náležitosti, tudíž bylo řízení přerušeno do doby doplnění podkladů. O zahájení 
společného řízení budete informováni jako účastník řízení a budete se moci k záměru vyjádřit ve správním 
řízení. 
 
02/2020  
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 27.01.2020 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí kontaktů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na příslušná 
myslivecká sdružení v působnosti Vašeho ORP. 
 
Poskytnutá informace:  
Byly poskytnuty kontakty na uživatele honiteb ORP Slavkov u Brna: 

Název honitby Uživatel (nájemce) 

Bošovice Myslivecký spolek Bošovice, Bošovice 173, 68354 Otnice 

Heršpice Honební společenstvo Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna 

Hodějice Myslivecký spolek Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna 

Holubice-Velešovice Myslivecký spolek Holubice-Velešovice, Holubice 259, 683 51 Holubice 

Hostěrádky-Rešov 

Myslivecký spolek Hostěrádky-Rešov, Hostěrádky 212, 683 52 Křenovice 

u Slavkova 

Hrušky Myslivecký spolek Podhejdí Hrušky, Hrušky 253, 683 52 Křenovice 

Kobeřice u Brna 

Myslivecký spolek Kobeřice u Brna, Dolní 54, Kobeřice, 684 01 Slavkov 

u Brna 

Křenovice 

Honební společenstvo Křenovice, Svárovská 42, 683 52 Křenovice u 

Slavkova 



Němčany Myslivecký spolek Lutršték, Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna 

Nížkovice Myslivecký spolek Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna 

Otnice Myslivecký spolek Hubert Otnice, Dědina 479, 683 54 Otnice 

Slavkov u Brna Myslivecký spolek Slavkov u Brna, Nerudova 269, 684 01 Slavkov u Brna 

Šaratice 

Myslivecký spolek Voda Šaratice, z.s., Kavriánov 113, Šaratice, 683 52 

Křenovice u Slavkova 

Vážany nad Litavou Ing. Radim Hložek, Vážany nad Litavou  41, 684 01 Slavkov u Brna 

Zbýšov 

Myslivecký spolek Studýnka Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice u 

Slavkova 

Horáček LčR Ing. Ivan Ryšavý, V Zahradách 381, 687 24 Uherský Ostroh 

 
 
03/2020 
Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 27.01.2020 žadateli tyto informace: 
Požadovaná informace: 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím 
žádám o poskytnutí dat (WGS pozic) o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních 
komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území města Slavkov 
u Brna. 
 
Poskytnutá informace:  
Úsekové měření ve městě Slavkov u Brna má počáteční bod A, který je umístěn na sloupu veřejného 
osvětlení za protihlukovou stěnou a bod B, který je na sloupu veřejného osvětlení poblíž přechodu 
pro chodce.  
Souřadnice bodu A a B jsou: 
Slavkov A 49.1545053N,  16.8652375E 
Slavkov B  49.1535764N,  16.8653500E. 

 
  

04/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor sociálních věcí poskytl dne 04.03.2020 žadateli tyto 
informace: 
Požadovaná informace: 
Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy: 

1.    Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem 
v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019? 

2.    Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně 
obecné procentuální vyjádření)? 

3.    Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či 
metodika? 

 
Poskytnutá informace: 

1. V uvedených letech mediace ve správním řízení uložena nebyla. 



2. Žádná z pracovnic OSPOD nemá mediační kurz či výcvik. 

3. Žádný vnitřní pokyn či metodika nebyly přijaty. 

 
05/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
poskytl dne 17.03.2020 žadateli tyto informace: 
 
Požadované a poskytnuté informace: 
Dotaz na kolaudaci zahradních staveb parcelní číslo 413 (RD 253) 
Dne 6.11.2018 jsme obdrželi informaci k dodatečnému povolení zahradních staveb u RD č. 253, pod 
číslem jednacím 201/2018.  
Na straně 2 je tučně bod 4, kde je napsáno: stavba bude dokončena do šesti měsíců od vydání rozhodnutí, 
stavba pokračovala i po tomto datu. Má SÚ k dispozici žádost stavebníka o prodloužení lhůty? 
Stavební úřad nemá k dispozici žádost stavebníka o prodloužení lhůty, neboť stavebník o 
prodloužení lhůty k dokončení stavby nepožádal.  
 
Na téže straně bod 11: ke kolaudaci bude doložena zpráva o revizi elektrického zařízení: Revizní zpráva je 
doložena/není doložena.  
Zpráva o revizi elektrického zařízení nebyla doložena přímo ke kontrolní prohlídce po dokončení 
stavby konané dne 07.01.2020, ale byla stavebnímu úřadu doložena již v dřívější době v rámci 
prokázání vlastníka stavby rodinného domu č.p. 253, že elektrická instalace v místě dvorních 
prostor (v místě vnějšího dřevěného obkladu obvodové zdi) rodinného domu č.p. 253 je bezpečná. 
Součástí této zprávy o revizi elektrického zařízení byla také stavba „Soubor zahradních staveb“.  
 
Bude doložena kopie rozhodnutí o stanovení odvodů za odnětí půdy ze ZPF. Kopie byla doložena/nebyla 
doložena.  
Ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby konané dne 07.01.2020 byl doložen originál 
rozhodnutí o stanovení odvodů za odnětí půdy ze ZPF ze dne 29.04.2019 pod č.j.: SU/35380-
19/9177-2019/Zou.  
 
Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního 
zákona. Doloženo/nedoloženo.  
Ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby konané dne 07.01.2020 nebyly doloženy doklady 
prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního 
zákona, neboť stavební úřad tyto doklady po správní úvaze nepožadoval. Stavebník předložil 
prohlášení, že stavba je provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou 
dokumentací.  
 
Na straně čtyři je uvedeno, vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením LV – 
opravdu? Je si SÚ vědom skutečnosti, že část střechy, dřevěné treláže, oplocení a betonové podlahy 
předmětné stavby, neleží na pozemku, jehož vlastníkem je stavebník, ale na pozemku jehož vlastníkem je 
jiný vlastník (pan docent Firbas)? Chystá se SÚ kolaudovat stavbu i s touto informací?  
Jedná se o nepřesný údaj; ve skutečnosti si vlastnické právo k dotčeným pozemkům parc. č. 416 a 
417 ověřil přímo stavební úřad pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. 
Stavební úřad si je v současné době vědom skutečnosti, že část dodatečně povolené stavby 
„Soubor zahradních staveb“ neleží pouze na pozemku stavebníka, ale také na sousedním 
pozemku parc. č. 420. Z pohledu stavebního úřadu se však jedná o tzv. přestavek podle 
občanského zákoníku, který se nezakresluje do geometrického plánu (přesah tvoří střecha); 
přestavek je pak věcí občanskoprávní dohody. Při kontrolní prohlídce po dokončení stavby 
konané dne 07.01.2020 bylo však zjištěno, že stavba je dokončena dle ověřené projektové 
dokumentace s odchylkami nevyžadujícími změnu stavby. Stavba dle ověřené projektové 
dokumentace je celá zakreslena pouze na pozemcích stavebníka, ale v terénu došlo k výše 
uvedenému přestavku.  
Při kontrolní prohlídce bylo také zjištěno, že vymezení hranic pozemků (nejen ve vlastnictví 
stavebníka, ale i sousedních) neodpovídá „ideálnímu“ zákresu v katastru nemovitostí; stavební 



úřad tak došel k závěru, že tento stav je dlouhodobý a je ho třeba řešit především občanskoprávní 
cestou. Stavební úřad stavbu „Soubor zahradních staveb“ již kolaudovat nebude, neboť kontrolní 
prohlídka po dokončení stavby byla již provedena dne 07.01.2020.  
 
Je dodán souhlas, majitele výše zmíněného pozemku, pana docenta Firbase, že souhlasí s tím, že na jeho 
pozemku bude umístěna trvalá stavba stavebníka Vytiskové?  
Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 420 s výše uvedeným stavebnímu úřadu dodán 
nebyl.  
 
Je doloženo geodetické zaměření? Zde musí být patrné, že na hranici pozemků leží stěna domu, kdežto 
betonový základ, střecha a oplocení jsou již na hranici pozemků cizím. Je tato stěna v projektové 
dokumentaci? Jak toto zjevné porušení stavebního zákona a občanského zákoníku SÚ řeší?  
Ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby konané dne 07.01.2020 byl doložen geometrický plán 
č. 655-74/2019. Stavebník realizoval stěnu v jiné poloze (posunutou o cca 1,05 m směrem k 
rodinnému domu; tuto odchylku vzal stavební úřad na vědomí) a tato poloha stěny byla pro 
geodeta určující pro zákres stavby do geometrického plánu. Žádné části stavby, které by měly 
přesahovat na sousední pozemek parc. č. 420 nejsou v geometrickém plánu zakresleny. Tato 
stěna je v ověřené projektové dokumentaci na pozemku stavebníka, avšak stavebník ji realizoval 
na jiném místě na témže pozemku, viz výše. Stavební úřad není toho názoru, že došlo k porušení 
stavebního zákona. Stavební úřad nemůže prohlásit, zda došlo nebo nedošlo k porušení 
občanského zákoníku, neboť není příslušný o tomto rozhodovat.  
 
Terasa domu č.p. 253 
Podle rozhodnutí JMK odboru stavebního ze 13.11.2017, byla stavba terasy u RD č.p. 253 povolena do 
konce listopadu 2019. 
Je na SÚ k dispozici žádost o prodloužení této lhůty? Žádost byla/nebyla doložena.  
V rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu Slavkov u Brna (nikoliv Krajského úřadu JMK) 
ze dne 20.07.2017 pod č.j.: SU/9222-18/ 3895-2018/BOH, kterým byla dodatečně povolena stavba 
„Bazén a přístavba terasy k rodinnému domu č.p. 253 Heršpice“ je uvedeno v bodě 7, že stavba 
bude dokončena (nikoliv povolena) nejpozději do 2 roků ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Stavební úřad nemá k dispozici žádost stavebníka o prodloužení lhůty, neboť 
stavebník o prodloužení lhůty k dokončení stavby nepožádal.  
 
Dotaz na technika SÚ Ing. Radima Bohdálka: Kolik akreditovaných zkoušek má technik SÚ Ing. 
Bohdálek, z oboru požární bezpečnosti staveb? Počet:  
Úřední osoba Ing. Radim Bohdálek nemá žádné akreditované zkoušky z oboru požární 
bezpečnosti staveb.  
 
Jednání byli přítomni:  
Jednání na stavebním úřadě dne 05.02.2020 byli přítomny tyto osoby: Mgr. Michal Kuňák, Ph.D., 
Ing. Hana Postránecká a Ing. Radim Bohdálek.  
 
06/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 30.03.2020 
žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vás žádáme o sdělení následující informace: 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 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 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 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 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 
dle bodů uvedených výše. 
 
Poskytnuté informace: 
Žadateli byly zaslány dokumenty: 
Strategický plán rozvoje města Slavkov u Brna 
Podrobné informace k projektům Akčního plánu 
Schválený rozpočet města odboru správy majetku, investic a rozvoje na rok 2020 
 
07/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 1.4.2020 žadateli tyto 
informace: 
Požadované informace: 
Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), a to jako na povinnou osobu ve 
smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ: 
a) seznam všech smluv uzavřených mezi povinnou osobou, jakož i jednostranných právních jednání 
povinné osoby, uzavřených či učiněných v období od 1. 1. 2015 do data doručení této žádosti, ve vztahu k 
následujícím subjektům: 
i. KOMETA GROUP, a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno – Staré Brno; 
ii. KOMETA GROUP, spolek, IČO: 449 90 014, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno; 
iii. Mountfield HK, a.s., IČO: 019 16 441, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové; 
iv. Mountfield HK Business Club, z.s., IČO: 037 81 437, se sídlem Komenského 1214/2, 500 03 Hradec 
Králové; 
v. Mountfield HK - spolek pro hokejovou mládež, z.s., IČO: 040 33 761, se sídlem Komenského 1214/2, 
500 03 Hradec Králové; 
vi. HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO: 024 66 996, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary; 
vii. Hockey Club Karlovy Vary, z.s., IČO: 669 84 823, se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary; 
viii. Hokej Kladno s.r.o., IČO: 241 26 934, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno; 
ix. Hokejový klub Kladno, spolek, IČO: 169 77 513, se sídlem Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno; 
x. Bílí Tygři Liberec, s.r.o., IČO: 613 27 336, se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec VII Horní 
Růžodol; 
xi. Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., IČO: 467 44 282, se sídlem Jeronýmova 494/20, 
460 07 Liberec VII-Horní Růžodol; 
xii. HC VERVA Litvínov, a.s., IČO: 640 48 098, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601; 
xiii. HC Litvínov, sportovní spolek, IČO: 005 54 782, se sídlem S.K. Neumanna 1598, PSČ 43601; 
xiv. BK Mladá Boleslav a.s., IČO: 267 47 618, se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá 
Boleslav; 
xv. Bk Mladá Boleslav - B, IČO: 270 24 423, se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav; 
xvi. HC Olomouc s.r.o., IČO: 258 49 123, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc; 
xvii. HC Olomouc - mládež, spolek, IČO: 227 34 279, se sídlem Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc; 
xviii. HC VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO: 268 61 836, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh; 
xix. HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek, IČO: 603 39 799, se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - 
Zábřeh; 
xx. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČO: 601 12 476, se sídlem Sukova třída 1735, 530 
02 Pardubice - Zelené Předměstí; 
xxi. HC Pardubice, IČO: 016 58 077, se sídlem Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí; 
xxii. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., IČO: 64832261, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 301 00 Plzeň - Jižní 
Předměstí; 
xxiii. HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, spolek, IČO: 45331634, se sídlem Štefánikovo náměstí 2592/1a, 
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí; 



xxiv. HC Sparta Praha a.s., IČO: 61860875, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč; 
xxv. HC Sparta Praha, z.s., IČO: 40764907, se sídlem Za elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7 - Bubeneč; 
xxvi. HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s., IČO: 25841599, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec 
- Staré Město; 
xxvii. HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., IČO: 69609624, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec – Staré Město; 
xxviii. HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s., IČO: 6030491, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec - Staré 
Město; 
xxix. HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, z.s. v likvidaci, IČO: 69610045, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 Třinec 
- Staré Město; 
xxx. HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, z.s. v likvidaci, IČO: 69610053, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 
Třinec - Staré Město; 
xxxi. HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, z.s. v likvidaci, IČO: 69610029, se sídlem Frýdecká 850, 739 61 
Třinec - Staré Město; 
xxxii. Berani Zlín, s.r.o., IČO: 25566016, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín; 
xxxiii. HC Berani Zlín z.s., IČO: 531928, se sídlem Březnická 4068, 760 01 Zlín. 
b) kopie všech smluv či jednání uvedených v písm. a) výše; 
c) přehled všech finančních plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s 
uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je 
povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění, a to včetně plnění formou zápočtu vzájemných 
nároků; 
d) přehled všech nepeněžitých plnění mezi povinnou osobou a subjekty uvedenými v písm. a) výše, s 
uvedením právního důvodu plnění [zejména uvedením jednání dle písm. a) výše], bez ohledu na to, zda je 
povinná osoba příjemcem či poskytovatelem plnění. 
 
Poskytnuté informace: 
Žadateli byla zaslána kopie smlouvy o vzájemné propagaci včetně dodatku č. 2 a dodatku č. 3 uzavřené 
mezi společností KOMETA GROUP, a.s. a Městem Slavkov u Brna. 
 
08/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 16.4.2020 žadateli tyto 
informace: 
Požadované informace: 
Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím vás žádáme i sdělení 
informací, tj. doplnění níže uvedené tabulky. 
 
Poskytnuté informace: 

  leden 2020 únor 2020 březen 2020 

Počet zaměstnanců úřadu 

                        

79     

                             

79                                  81     

Celkový počet odpracovaných hodin *)           12 240,37                    10 879,71                    11 436,40     

Souhrn superhrubých mezd **)      3 133 650,00              3 156 391,00              3 067 733,00     

Počet zaměstnanců využívající home office 

                         

-       

                              

-                                    20     

Celkový počet hodin v režimu home office 

                         

-       

                              

-                        1 184,00     

Počet zaměstnanců samosprávného celku 

                        

87     

                             

87                                  89     

Celkový počet odpracovaných hodin *)           13 492,37                    11 953,71                    12 592,40     

Souhrn superhrubých mezd **)      3 542 838,00              3 552 694,00              3 499 125,00     



Počet zaměstnanců využívající home office 

                         

-       

                              

-                                     -       

Celkový počet hodin v režimu home office 

                         

-       

                              

-                        1 184,00     

Počet zastupitelů 

                        

15     

                             

15                                  15     

Celkově vyplacené odměny zastupitelům         189 388,00                  190 138,00                  194 537,00     

*) pouze odpracované hodiny, tzn. bez hodin náhrad 

**) včetně placených náhrad (př. náhrada za dovolenou) 

 
 
09/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend poskytl dne 20.4.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
Tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dle jen „InfZ“), 
žádám o zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod 
výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). 
 
Poskytnuté informace: 
Žadateli byla zaslána kopie spisového materiálu sp. zn. SC/9494-2019/Sek – celkem 21 listů 
 
 
10/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení životního prostředí poskytl dne 30.4.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
Touto cestou si dovoluji na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zdvořile 
požádat o sdělení následujících informací: 

- Kolik bylo uděleno pokut za nezákonné odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu 
v posledních 5 letech? 

- V jaké výši byly tyto pokuty? 
- V jaké výši byly udělené pokuty na m2 pozemku? 
- Jaké okolnosti byly zohledněny při určování výše pokuty v zákonném rozmezí? 

 
Poskytnuté informace: 
1) Za posledních 5 let byla udělena 1 pokuta. 
2) 100.000 Kč 
3) 2,5 kč/m2 
4) Míra společenské nebezpečnosti, úrodnost půdy 
 
 
11/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 05.05.2020 žadateli tyto 
informace: 
Požadované informace: 
Dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, jakým způsobem 
řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím 
nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou 
úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jím snížení platu, nebo to, že 
nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v 
zákonných lhůtách? 
 



Poskytnuté informace: 
V dostupné personální a mzdové dokumentaci neevidujeme žádné případy, ve kterých bychom řešili 
nedodržování zákonných lhůt ze strany našich úředníků.   
Obecně práci zaměstnanců, včetně kontrol dodržování zákonných lhůt v rámci své řídící práce sledují 
vedoucí zaměstnanci. V případech prokázaného porušení pracovních povinností, spočívající v úmyslném 
či nedbalostním chování úředníka, vedoucí k bezdůvodnému nedodržování zákonných lhůt v řízení, jsou 
vedoucí zaměstnanci oprávněni uplatňovat pracovněprávní sankce vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
Povinnosti zaměstnanců úřadu upravuje Pracovní řád, část  IV. Povinnosti zaměstnanců. 
 
 
12/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend poskytl dne 07.05.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů - rád bych Vás touto cestou poprosil o sdělení informací ohledně přestupku, 
ohledně kterého jste mi poslali dopis. Proto bych Vás chtěl poprosit o sdělení obsahu přestupku i s 
náležitostmi, které bych měl vykonat, abych se vyhnul sankcím. 
 
Poskytnuté informace: 
Zasíláme Vám v příloze tohoto dopisu kopii Výzvy provozovateli vozidla k přestupku vedeného u nás 
pod. sp. zn.: 6239-2020/Eli spáchaného dne 5.4.2020 vozidle RZ: 6Z26604. Datum splatnosti dané výzvy 
je 13.5.2020. 
 
 
13/2020 
Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 12.05.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně 
rychlostního 
limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Slavkov u Brna, ať už 
provozovány městem Slavkov u Brna, Policií ČR nebo třetí osobou. 
2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu. 
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru 
města 
Slavkov u Brna instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení. 
 
Poskytnuté informace: 
K bodu 1: Ve městě Slavkov u Brna na silnici I/50 na ul. Čsl. Červeného kříže jsou umístěny 2 ks 
stacionárních systémů, provádějící tzv. úsekové měření rychlosti. GPS souřadnice systémů: Slavkov A 
49.1545053N, 16.8652375E a Slavkov B 49.1535764N, 16.8653500E. Slavkov A je měřící profil umístěný 
na sloupu veřejného osvětlení na příjezdu do města ve směru od D1 poblíž domu č. p.  971, Slavkov B je 
měřící profil umístěný na sloupu veřejného osvětlení, který je poblíž přechodu pro chodce.  

K bodu 2: Co se týká rychlostního  limitu, tak na příjezdu do města ve směru od D1 je max. povolená 
rychlost 50 km/hod., na výjezdu z města ve směru od Bučovic je maximální povolená rychlost 70 
km/hod. 

K bodu 3: Ve městě Slavkov u Brna jsou umístěné informativní ukazatele rychlosti v katastru města. 1 ks 
měřiče rychlosti je na Ul. Tyršova, GPS: 49.1606375N, 16.8810236E, 1 ks měřiče rychlosti je na ul. 
Bučovická, GPS: 49.1533900N, 16.8845972E, 1 ks měřiče rychlosti je na ul. Československé armády, GPS 
49.1430983N, 16.8787767E. 

 
 



14/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend poskytl dne 19.05.2020 žadateli tyto informace 
Požadované informace: 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následující informace: 
1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností 
2. Seznam neaktivních autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly Vašeho obecného úřadu 

s rozšířenou působností. 
Informace poskytněte formou samostatné tabulky. 
 

Poskytnuté informace: 
1. Seznam autoškol: 

2. V rámci působnosti našeho ORP nemáme žádnou neaktivní autoškolu s platnou registrací. 
 
15/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend poskytl dne 20.05.2020 žadateli tyto informace 
Požadované informace: 
Tímto v souladu s ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání 
spisového soupisu ke spisu sp. zn. 15577/2018. 
 
Poskytnuté informace: 
Žadateli byl poskytnut spisový soupis ke spisu sp. zn. 15577/2018. 
 
16/2020 
Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 04.06.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
žádám o poskytnutí následujících informací o měření rychlosti stacionárním radarem na ulici Čsl. 
Červeného kříže ve směru od Brna k obci: 
1. datum kdy byl radar nad vozovkou přilehlou k ulici CSL.ČERVENÉHO KŘÍŽE instalován a 

proč byl umístěn v bezprostřední blízkosti cedule označující název obce, 
2. kolik bylo ročně registrováno střetů vozidel s chodci na přechodu před instalací radaru a kolik za 

období po instalaci radaru, 
3. kolik hodin denně je radar ve funkci, není-li stále funkční pak počet hodin ve funkci za den, 
4. kolik řidičů denně v průměru překročí maximální povolenou rychlost v ulici v pracovní dny, 
5. jaká částka se denně v pracovní dny vybere v tomto místě na pokutách za překročení nejvyšší 

povolené rychlosti 50 km/hodinu, 
6. na co jsou vybrané částky použity, 
7. kolik je roční příjem z pokut po nainstalování radaru, 
8. od kdy je na hlavním komunikačním tahu osazena cedule s názvem obce, 
9. Zcela jasně a účelově byl radar instalován pro vylepšení rozpočtu obce, protože viz sousední země, 

které nainstalují figurínu policisty nebo osadí ceduli s nápisem „Tento úsek podléhá radarovému 
měření“ a toto postačujícím způsobem splní účel snížení rychlosti. 

 
Poskytnuté informace: 
1. Úsekové měření bylo naistalováno v lednu 2017. Radar neměří za značkou obce, ale až v okamžiku 

projetí oběma body, tj. fakticky až 200 m od IZ4a ve směru od Holubic.  
2. Nehody lze zjistit na portálu: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx 
3. Úsekové měření je ve funkci 24 hodin denně. 

28266145 Autoškola Brtník s.r.o. Slovanská 758, 684 01 Slavkov u Brna Radek Brtník 

49408381 Integrovaná střední škola Slavkov u Brna p.o. Tyršova 479, 68401 Slavkov u Brna Mgr. Jiří Kosař 

46989269 Autoškola Jiří Kyjovský Křižanovice 189, 68501 Bučovice Jiří Kyjovský 

http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx


4. V průměru překročí povolenou rychlost 50-60 řidičů denně. 
5. Nelze jednoznačně uvést, samozřejmě záleží, jestli řidič překročí 50 km/hod. nebo 70 km/hod. 
6. Vybrané částky z výše uvedených pokud byly použity například na výstavbu nové cyklostezky ze 

Slavkova u Brna do obce Hodějice v délce 2,5km. Rekonstrukce chodníku na ulici Sušilova. 
Rekonstrukce chodníku kolem základní školy ZŠ Tyršova na ulici Tyršova. Rekonstrukce chodníku 
kolem ISŠ Slavkov u Brna a Svojsíkova parku na ulici Tyršova. Rekonstrukce chodníku ulice 
Kollárova. Rekonstrukce chodníku ulice Zámecká. Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Bučovická. 
Výměna svítidel veřejného osvětlení za LED u přechodů pro chodce. 

7. Nelze jednoznačně uvést, jelikož z ročního příjmu musíte počítat servis, opravu úsekového měření a 
další náklady spojené s úsekovým měřením. 

8. Ze zákona o provozu o pozemních komunikacích, zák. č. 361/2000Sb., a to konkrétně odst. 2 
písmeno cc)   - obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci 
označen příslušnými dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky 
neosazují. 

9. Stanovení je v dikci odboru dopravy Jihomoravského kaje .Před instalací probíhalo statistické měření 
překračování rychlosti. Úsekové ale i jiné stacionární radary nejsou primárně určeny k vybírání pokut, 
ale jako opatření vedoucí k zvýšení BESIP. Částky přispívají přestupci dobrovolně, tzn., jedou o 
vlastní svobodné vůli vyšší rychlostí než přikazuje zákon a tudíž se dopouštějí přestupku. Radar je 
zaměřen zejména na ochranu chodců na přechodě, zklidnění vozidel v místě křížení s II/416, k 
zlepšení podmínek na výjezdu vozidel od obytné zástavby za protihlukovou stěnou. Souhlasné 
stanovisko k umístění dává DI PČR jako nezávislý orgán, nikoliv Městský Úřad Slavkov u Brna. 

 
 

17/2020 
Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 18.06.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů požadujeme poskytnutí těchto informací v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti v ulici Čsl. 
Červého Kříže, Slavkov u Brna: 
1. Je použité měřící zařízení automatickým zařízením pracujícím bez lidské obsluhy? 
2. Pokud je zařízení v činnosti, jsou zařízením zaznamenávány registrační značky (RZ) všech vozidel 
projíždějících měřeným úsekem, nebo jsou zaznamenávány RZ pouze těch vozidel, které překročí určitý 
nastavený limit rychlosti? 
3. Jaká je hodnota limitu rychlosti popsaného v bodě 2 v [km/h], který subjekt je oprávněn tento limit 
nastavit a kdo toto nastavení provádí? 
4. Existuje seznam RZ, které v případě zjištění překročení rychlostního limitu z bodu 2 nejsou postoupeny 
k dalšímu projednání podezření z přestupku místně příslušnému správnímu orgánu, protože se jedná např. 
o vozidla IZS (tzv. whitelist)? 
5. V případě existence whitelistu popsaného v bodě 4, kolik různých registračních značek bylo obsaženo 
na whitelistu k: 
a) 03. 06. 2020 
b) 26. 04. 2019 
6. V případě existence whitelistu, který subjekt rozhoduje o zanesení RZ na whitelist a kdo tento úkon 
provádí? 
7. Statistické údaje poskytnuté obcí Slavkov u Brna Ministerstvu vnitra na základě § 27 odst. 
4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu stanoveném v § 17 
vyhlášky č. 418/2008 Sb. za roky 2018 a 2019. 
 
Poskytnuté informace: 
1. Měřící zařízení obsluhuje MP, která validuje přestupky, ověřování v centrálním registrů vozidel a 

vygenerování výzvy (oznámení podezření ze spáchání přestupku) se vytváří automaticky. 
2. Zaznamenané jsou pouze přestupky u vozidel, které překročí určitý nastavený limit. 
3. Měřice rychlosti jsou v České republice schvalovány s jednotnou odchylkou +/- 3 km/hod. 

Nastavení limitu provádí MP Slavkov u Brna na základě doporučeného stanoviska dopravního 
inspektorátu Policie České republiky. 

4. Městský úřad ani Městská policie Slavkovu u Brna neeviduje seznam registračních značek IZS. 



5. Městský úřad, Městská policie nevede whitelist. 
6. Městský úřad, Městská policie nevede whitelist. 
7. Městská policie Slavkov u Brna poskytuje Ministerstvu vnitra statistické údaje, tak jak ukládá zákon č. 

553/1991 Sb., včetně vyhlášky č. 418/2018. 
 
18/2020 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 27.07.2020 žadateli tyto 
informace: 
Požadované informace a poskytnuté informace: 
 
1. Jakých částí ulic se v k.ú. Města dotkne oprava, výstavba chodníků, kolik má úseků a o jaké je celkové délce oprav 
chodníku, která stavební firma stavbu provádí, kdy proběhlo první stavební řízení o vydání stavebního povolení byla sepsána 
smlouva o zhotovení díla žádám o připojení jedné kopie smlouvy, na jakou finanční částku je celá výstavba chodníku 
odhadována, který odhadce odhadoval odhad ceny výstavby chodníků, od kdy výstavba začala a kdy má být výstavba 
ukončena. 
 
V současné době město žádnou opravu, výstavbu ulic nerealizuje. 
 
2. Jaký typ, druh sociální služby poskytuje Město občanům. Jaké nabízí poskytování 
sociálních služeb. Má Město Slavkov u Brna nějakou svoji žádost, žádám o připojení 
jedné kopie žádosti, formuláře a kam ji mám případně doručit. 
 
Přímo město Slavkov u Brna občanům neposkytuje žádné sociální služby, nedisponuje tedy žádnými 
žádostmi. Ve městě sídlí poskytovatel sociálních služeb Oblastní Charita Hodonín na adrese Polní 1444, 
684 01 Slavkov u Brna, který poskytuje pečovatelskou službu, centrum denních služeb a sociálně právní 
ochranu.  
 
3. Město Slavkov u Brna kolik eviduje svých OZV obecně závazných vyhlášek, kdy byla sepsaná první obecně závazná 
vyhl.. Do kdy trvá doba účinnosti, platnosti vyhl.. A čeho se vydané OZV obecně závazné vvhl. týkají. Název a typ vyhl.. 
Jaké Město eviduje zákonem stanovené poplatky a jak je stanoven sazebník cen, název, cena a typ poplatku. 
 
K dnešnímu dni město eviduje 21 platných a účinných obecně závazných vyhlášek města. Celkem město 
Slavkov u Brna vydalo 99 obecně závazných vyhlášek (dále také jen „OZV“) dle § 10 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZO“). Historicky první 
OZV byla schválena zastupitelstvem města 27. 06. 1991, týkala se místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství a její účinnost skončila 30. 06. 2002. Účinnost OZV nejčastěji trvá do okamžiku jejího zrušení 
či nahrazení později vydanou OZV. Méně častý je případ, kdy OZV svou účinnost omezuje, a to např. 
pouze na 1 rok. S tím souvisí také doba její platnosti, která je s účinností neodmyslitelně spjata. Všechny 
aktuální OZV lze nalézt na internetových stránkách města Slavkov u Brna www.slavkov.cz v záložce 

Město a samospráva  Právní předpisy města: http://www.slavkov.cz/mesto-a-samosprava/pravni-
predpisy-mesta/ 
Město Slavkov u Brna má v současnosti 3 druhy poplatků dle taxativního výčtu v § 1 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMP“) a § 84 odst. 2 
písm.) h) ZO, a to konkrétně poplatek ze psů [§ 1 písm. a) ZMP], poplatek za užívání veřejného 
prostranství [§ 1 písm. c) ZMP] a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů [§ 1 písm. f) ZMP]. 



Místní poplatek ze psů je upraven v OZV města Slavkov u Brna č. 5/2019. Sazba tohoto poplatku je 
upravena v čl. 4, a to následovně: 

 
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství upravuje OZV města Slavkov u Brna č. 4/2019. 
Sazba tohoto poplatku je stanovena v čl. 5 tohoto OZV, a to takto:  

 

 



Místní poplatek za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna je upraven v OZV 
města Slavkov u Brna č. 3/2016 ve znění OZV č. 6/2019, kterou se předcházející OZV mění. Sazba 
tohoto poplatku je upravena v čl. 4, a to následovně: 
 

 

 
 
4. Město Slavkov u Brna kolik eviduje od roku 2015 do roku 2019 veřejných zakázek v jakých celkově nejvyšších 
finančních nákladech a čeho se zejm. týkají. 
 
Všechny informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Slavkov u Brna, kde najdete odkaz 
na profil zadavatele – město Slavkov u Brna: 
http://www.slavkov.cz/verejne-zakazky/ 
 
5. Jaký typ, druh služby občanům Město poskytuje, nabízí. Název a typ poskytovaných služeb občanům. 
 
Město Slavkov u Brna provozuje prostřednictvím své příspěvkové organizace Koupaliště. 
Více informací na internetových stránkách: https://koupalisteslavkov.cz/ 
 
6. Jaké Město Slavkov u Brna nabízí turistické možnosti, tipy na výlet, ubytování, stravování ve městě, jaké jsou možnosti 
nákupu zákl.zboží. 
 
Zejména Zámek Slavkov – Austerlitz. Další informace jsou zveřejněny na internetových stránkách města 
Slavkov u Brna www.slavkov.cz a dále na internetových stránkách www.slavkovak.cz a www.zamek-
slavkov.cz/infocentrum 
 
7. Jaké jsou ve městě Slavkov u Brna firmy a podnikatelé. 
 
Tyto informace jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku a 
v administrativním registru ekonomických subjektů vedeným ministerstvem financí. 
 
8. Jaké další obce spadají do územního obvodu města Slavkov u Brna. 
 
Město Slavkov u Brna je obcí s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu spadají: 



Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky – Rešov, Hrušky, Křenovice, Kobeřice u Brna, 
Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice,  Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov. 
 
9. Kolik má k.ú. Město Slavkov u Brna pozemků k pronájmu v jaké celkové ceně, typ a název pronájmu pozemků. Kolik 
eviduje k.ú. Město Slavkov u Brna neznámých majitelů pozemků. 
 
Město vlastní asi 363 pozemků v k.ú. Slavkov u Brna, asi 43 pozemků v k.ú. Nížkovice, asi 4 pozemky 
v k.ú. Němčany, asi 21 pozemků v k.ú. Hodějice. Cena pronájmu nebo pachtu zemědělského pozemku se 
pohybuje okolo 4.000 Kč/ha/rok, zahrádek okolo 1,50 Kč/m2/rok a ostatní plocha okolo 500 
Kč/m2/rok. Neznámé vlastníky pozemků město neeviduje. 
 
10. Za jakých podmínek Město dbá podmínky požární bezpečnosti v období zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru co se rozumí místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha. Z jakých 
částí k.ú hasiči odebírají, přijímají vodu. 
 
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se rozumí tzv. období sucha, což je doba, kdy se klimatické 
podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související 
nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha ČHMÚ na „nebezpečí 
požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby. Dále 
se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů také rozumí doba sklizně, posklizňových úprav a skladování 
pícnin a obilovin. Nařízení kraje dále definuje místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, způsob 
vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 
nebezpečí vzniku požárů. Město se v takových situacích řídí pokyny Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje. Odkud HZS odebírá či přijímá vodu nám není známo. Vaše žádost by v tomto 
měla směřovat na HZS ČR. 
 
11. Svazek měst a obcí jaký je název do jakého územního obvodu spadá. Jak vysoké má finanční náklady provozu za roky 
2015 až 2020. 
 
Město Slavkov u Brna je členem dobrovolného svazku obcí mikroregion Žďánický les a Politaví. Více 
informací včetně schválených rozpočtů, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečných účtů 
naleznete na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí: http://www.politavi.cz/ 
 
 
19/2020 
Městská policie Slavkov u Brna poskytla dne 31.07.2020 žadateli tyto informace: 
Požadované informace: 
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů požadujeme poskytnutí těchto informací v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti v ulici Čsl. 
Červeného Kříže, Slavkov u Brna: 
1. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měřením v roce 2017 
2. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měřením v roce 2018 
3. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měřením v roce 2019 
4. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měřením do 30.6.2020 
 
Poskytnuté informace: 
1. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měření v roce 2017 bylo 18.980. 

2. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měření v roce 2018 bylo 18.351. 

3. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měření v roce 2019 bylo 16.213. 

4. Počet přestupků zjištěných výše uvedeným úsekovým měření v roce 2020 do 30.6. bylo 6.750. 

 

20/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 

prostředí poskytl dne 20.08.2020 žadateli tyto informace: 

Požadované informace: 
Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 

http://www.obec-bosovice.cz/
http://www.obec-bosovice.cz/
http://www.herspice.cz/
http://www.hodejice.cz/
http://www.holubiceou.cz/
http://www.hosteradky-resov.cz/
http://www.obec-hrusky.cz/
http://www.obec-krenovice.cz/
http://www.kobericeubrna.cz/
http://www.lovcicky.cz/
http://www.milesovice.cz/
http://www.nemcany.cz/
http://www.nizkovice.cz/
http://www.otnice.cz/
http://www.saratice.cz/
http://www.vazanynadlitavou.cz/
http://www.velesovice.cz/
http://www.obec-zbysov.cz/
http://www.politavi.cz/


poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií 
nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: 
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
- územní rozhodnutí o změně využití území 
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí 
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na 
území 
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení) 
- územní souhlas, společný územní souhlas 
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- stavební ohlášení 
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, 
které se týkají veškerých pozemních staveb mimo staveb dopravní infrastruktury. 
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto 
informace: 
- identifikaci žadatele (např. Istav media, s.r.o., akciová společnost, obec, kraj) 
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký popis 
stavby) 
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) 
- druh rozhodnutí 
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
Poskytnuté informace: 
Žadateli byly zaslány první strany rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu za období od 01.04.2020 
do 30.06.2020 vydaných v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
21/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 

prostředí poskytl dne 25.08.2020 žadateli tyto informace: 

Požadované informace: 
Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informací, a 
to sdělení na základě čeho byla uskutečněna dne 7.7.2020 kontrolní prohlídka na pozemcích p.č. 51/2, p.č. 
50/4 a p.č. 53/3. 
 
Poskytnuté informace: 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí vykonal 

kontrolní prohlídku staveb na výše uvedených pozemcích z moci úřední, resp. z vlastního podnětu. Nebyl 

učiněn žádný písemný podnět k provedení kontrolní prohlídky konané dne 07.07.2020. Kontrolní 

prohlídka byla vykonána z vlastního povědomí, znalosti prostředí. Stavebnímu úřadu bylo již určitou dobu 

známo, že předmětná stavba může být pro sociální bydlení užívána. 

 

22/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 

09.09.2020 žadateli tyto informace: 

Požadované informace: 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si 
dovoluji požádat Městský úřad Slavkov u Brna o poskytnutí:  
1) Pasportu místních komunikací města Slavkov u Brna, který je město povinno vést dle § 9 odst. 2 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích („zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky 
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.  
 



2) Informace, v jaké kategorii pozemních komunikací dle zákona o pozemních komunikacích vede 
Městský úřad Slavkov u Brna komunikaci nacházející se na ulici U Vily. Zda je komunikace evidována jako 
veřejná účelová komunikace nebo jako neveřejná účelová komunikace a na základě jaké skutečnosti.  

3) Informace, v jaké kategorii pozemních komunikací dle zákona o pozemních komunikacích byla 
komunikace nacházející se na ulici U Vily evidována od roku 1990 do současnosti a na základě jakých 
skutečností.  
 
Poskytnuté informace: 
1. Zasíláme Vám výřez pasportu místních komunikací ulice U Vily. Do celého pasportu Vám umožníme 
náhled v kanceláři našeho odboru. 
2. Z výše uvedeného dotazu a odpovědi je zřejmé, že pasport komunikací se týká pouze místních 
komunikací, kde vlastníkem je obec. Zákon neukládá povinnost vést evidenci účelových komunikací. 
V pasportu místních komunikací je komunikace v ulici U Vily označena slovy „soukromá cesta“. Tedy tato 
komunikace není místní komunikací a nepodléhá žádné evidenci. 
3. Tato komunikace není evidovaná v žádném systému nebo evidenci mimo údaj v pasportu místních 
komunikací. Její charakter dle zákona o pozemních komunikacích odpovídá účelové komunikaci. 
Vlastníkem takové komunikace může být i soukromá osoba. O její veřejnosti či neveřejnosti by na základě 
existujících rozporů a na základě žádosti rozhodl věcně a místně příslušný silniční správní úřad, jímž je 
MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí. O takovém 
rozhodnutí nemá MěÚ Slavkov u Brna žádné povědomí, a proto se domnívá, že na této pozemní 
komunikaci platí ust. § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů o obecném užívání, kdy v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních 
komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace 
bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví 
tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně 
technickému stavu dotčené pozemní komunikace. 
 
 

23/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnějších vztahů poskytl dne 11.09.2020 žadateli tyto 

informace: 

Požadované informace: 
1) Jednali statutární zástupci obce s Českým telekomunikačním úřadem ve věci instalací vysílačů pro sítě 
5G ve Slavkově u Brna? 
2) Dali statutární zástupci souhlas  zřizovatelům/provozovatelům těchto sítí s instalací vysílačů pro sítě 
5G ve Slavkově u Brna? 
3) Existuje mapa s místy umístění vysílačů pro sítě 5G ve Slavkově u Brna? 
4) Je plánováno využití veřejného osvětlení pro instalaci vysílačů pro sítě 5G ve Slavkově u Brna? 
5) Je plánováno využití bodů veřejného rozhlasu pro instalaci vysílačů pro sítě 5G ve Slavkově u Brna? 
6) Informovala Římsko-katolická farnost vedení obce s využitím věže kostela pro instalaci vysílačů pro sítě 
5G ve Slavkově u Brna? 
7) Jakým způsobem informovalo vedení obce občany obce o instalaci těchto sítí v obci? 
 
Poskytnuté informace: 
1. Nejednali. 
2. Nedali, jelikož jsme nebyli vyzváni ČTÚ. 
3. Neexistuje. 
4. Není. 
5. Není. 
6. Neinformovala. 
7. Pokud dojde k jednání s ČTÚ, budou občané včas a správně informováni ve všech dostupných médiích 
spravovaným městem. 
 
 
 

https://www.ctu.cz/


24/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 

14.09.2020 žadateli tyto informace: 

Požadované informace a poskytnuté informace: 
Dotaz č. 1 
Jakým rozhodnutím byla povolena stavba chodníku/vozovky/zpevněné plochy na části pozemku parc. č. 
1675 a části pozemku parc. č. 1780/12 v obci Slavkov u Brna, k. ú. Slavkov u Brna (číslo k.ú: 750301) 
mezi budovou Zlatá Hora č. p. 1227 a Čelakovského č. p. 514. Výřez katastrální mapy znázorňující plochu 
zastavěnou stavbou je přílohou žádosti. Zároveň tímto žádám o kopii předmětného rozhodnutí 
stavebního úřadu. 
 
Odpověď: 
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
neeviduje doklad, kterým by byla uváděná zpevněná plocha povolována. 
 
Dotaz č.2 
Na základě jakého právního důvodu je stavebník oprávněn užívat vymezenou část pozemku parc. č. 1675 
a část pozemku parc. č. 1780/12 v obci Slavkov u Brna, k. ú. Slavkov u Brna (číslo k.ú: 750301), na které 
se rozprostírá stavba. Zároveň tímto žádám o kopii listiny, na základě které užívá stavebník předmětnou 
část pozemku. 
 
Odpověď: 
Město Slavkov u Brna nevydávalo žádný doklad, který by povoloval užívání uvedeného pozemku 
jiné osobě. 
 
Dotaz č. 3 
Kopii smlouvy, kterou město Slavkov u Brna, jakožto vlastník předmětných pozemků přenechalo výše 
uvedené pozemky (části pozemků) k užívání třetí osobě. 
 
Odpověď: 
Viz odpověď na dotaz č. 2 
 
Dotaz č. 4 
V případě, že by stavba nebyla řádně ohlášena / povolena či stavebník nedisponoval užívacím právem 
k předmětnému pozemku, tak žádám o poskytnutí informace, jaké kroky učinil stavební úřad nebo město 
Slavkov u Brna z pozice vlastníka pozemků k odstranění protiprávního stavu. 
 
Odpověď: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě provedenou zpevněnou plochu, kdy nelze datovat 
její vznik, lze uvést, že byla realizována zřejmě v době, kdy zpevněné plochy v malém rozsahu 
nevyžadovaly opatření správního orgánu. Město Slavkov u Brna jako majitel pozemku si není 
existencí zpevnění plochy vědom, že by docházelo tímto stavem k protiprávnímu stavu. 
 
25/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správy majetku, investic a rozvoje poskytl dne 

15.10.2020 žadateli tyto informace: 

Požadované informace a poskytnuté informace: 
Dotaz č. 1 
Žadatel žádá o poskytnutí dokumentace z veřejné zakázky vyhlášení povinným subjektem jako 
zadavatelem týkajícím se rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a pod Vinohrady.  
 
Odpověď: 
Informace o veřejné zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele http://www.slavkov.cz/verejne-
zakazky/ a dále Vám zasíláme oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které je v příloze.  
 
 
 

http://www.slavkov.cz/verejne-zakazky/
http://www.slavkov.cz/verejne-zakazky/


 
Dotaz č.2 
Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda již došlo k vyhodnocení veřejné zakázky vyhlášení povinným 
subjektem jako dodavatelem týkajícím se rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Tyršova a Pod 
Vinohrady, případně s jakými výsledky.  
 
Odpověď 
Veřejná zakázka již byla vyhodnocena a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti 
SKR stav, s.r.o. Brno-sever, Husovice, Nováčkova 233/18  IČ: 26961474.  
 
Dotaz č. 3 
Žadateli je známo, že ohledně uvedené lokality je vydáno stavební povolení ze dne 14.07.2005 pod č.j. 
SÚ/5737-05/1285-05/Hlo a stavební povolení ze dne 20.06.2005 vydané pod č.j. ŽP/7422-
05/1211/2005-330. Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda ohledně uvedené lokality a předmětných 
pozemků bylo vydáno další stavební povolení a případně o poskytnutí tohoto povolení.  
 
Odpověď: 
V oblasti vybudování dopravní infrastruktury - chodníku, který je předmětem této veřejné 
zakázky bylo vydáno pouze Vámi zmiňované stavební povolení.  
 
Dotaz č. 4 
Žadatel se domnívá, že v uvedené lokalitě vznikla komunikace bez odvodnění, bez dodržení původní 
nivelace, čímž byl dle jeho mínění terén navýšen tak, že docházelo k zatékání vody do přilehlých 
nemovitých věcí. Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda a jak bude dodržena nivelace a odvodnění 
stavby při rekonstrukci chodníku a zpevněných ploch, případně žádá o poskytnutí dokumentace, na 
základě které se tak stane.  
 
Odpověď: 
Předmětem plnění smlouvy o dílo je pouze výstavba chodníku při jižní straně ulice pod 
Vinohrady a nikoliv silnice – místní komunikace. Chodník bude realizován dle schválené 
projektové dokumentace. Do dokumentace je možné nahlédnout a pořídit si kopie na odboru 
správy majetku, investic a rozvoje.  
 
Dotaz č. 5 
Žadatel žádá o sdělení a případně poskytnutí dokumentace, jakým způsobem bude dopravně řešen 
obousměrný provoz na křižovatce Tyršova – Pod Vinohrady směr Pod Vinohrady, kdy se domnívá, že 
stávající situace nemá parametry bezpečného nájezdu a výjezdu.  
 
Odpověď: 
Pokud bude Policií ČR shledáno, že komunikace nedovoluje svým šířkovým uspořádáním 
obousměrný provoz, bude komunikace rozšířena asfaltovým recyklátem na požadovanou 
minimální šířku. Případně lze řešit situaci zjednosměrněním provozu.  
 
26/2020 Městský úřad Slavkov u Brna, odbor kancelář tajemníka poskytl dne 24.11.2020 žadateli 

tyto informace: 

Požadované informace:  
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění 
následujících informací: 

1. Jakým způsobem Vaše město/obec zajišťuje právní služby a právní poradenství pro město/obec, 
resp. zajišťovala v posledních 3 letech? Zejména zda je zajišťována interními zaměstnanci, či je 
zajištěno externími službami. V takovém případě žádám o uvedení jména/názvu osob, které tyto 
služby pro obec poskytují/vykonávají, resp. poskytovaly/vykonávaly 

2. Zaslání všech smluv, které byly uzavřeny s osobami, které Vašemu městu/obci poskytovaly právní 
poradenství či právní služby v posledních 3 letech. 

 
 



Poskytnuté informace: 
1. Město Slavkov u Brna zajišťuje právní služby a poradenství zejména zaměstnancem na pozici 

právník města a dále externě najímá advokáty. Za poslední 3 roky se jednalo o následující: 
Mgr. Jiřina Svojanovská, Advokátní kancelář Mgr. Jiřina Svojanovská 
Mgr. Martina Leitnerová, advokát 
Mgr. Radek Zapletal, Advokátní kancelář HROZA & ZAPLETAL 
Mgr. Lukáš Horňáček, Advokátní kancelář Brno Štourač a Benešová 

2. Město Slavkov u Brna za poslední 3 roky neuzavřelo žádnou smlouvu o poskytnutí právních 
služeb, vše je realizováno na základě objednávek právních služeb ze strany města. 

 

 


