Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2010
1/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, zda již byl vybrán vítěz veřejné zakázky.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této
žádosti bylo požadováno sdělení, zda již byl vybrán vítěz veřejné zakázky "Výběr dodavatele v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí
pro školské příspěvkové organizace zřizované ZK", spisové číslo VZ/2009/5/150/01, a
pokud ano, tak uvedení jeho názvu.
Žadateli bylo sděleno následující:
Veřejná zakázka je zpracovaná dle zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
tedy má určité zákonné lhůty. Výsledek výběrového řízení se dozvíte, tak jak zákon určuje, a
to na Informačním systému o zadávání veřejných zakázek, kdy po ukončení výběrového řízení
bude zveřejněn její výsledek.
Nad rámec uvádím, že zatím k výběru dodavatele z výše zmíněných důvodů nedošlo.
2/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, zda Zlínský kraj připravuje stavbu tzv.
Pravobřežní komunikace.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. V této žádosti bylo požadováno sdělení, zda KÚZK připravuje
stavbu tzv. Pravobřežní komunikace.
Žadateli bylo sděleno následující:
Předpokládáme, že se jedná o kapacitní komunikaci „pravobřežní“ ve Zlíně ke které
sdělujeme, že je definovaná v:
- Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (schválené zastupitelstvem ZK dne 10. 9. 2008
usnesením č. 0761/Z23/08, nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008), které jsou zveřejněné na
webových stránkách Zlínského kraje http://www.krzlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=74145&doctype=ART&nid=2785&cpi=1.
- Politice územního rozvoje České republiky (schválené vládou ČR dne 20. července 2009
usnesením č. 929) která je zveřejněná na http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Politika-uzemnihorozvoje-CR-2008.
O budoucí kategorizaci této komunikace neustále probíhají jednání. V současné době je
definovaná jako „kapacitní komunikace“ bez uvedení kategorie. Budoucí investor závisí na
budoucím stanovení kategorie.
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
3/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení seznamu osob, kterým byl poskytnut
finanční dar nebo o poskytnutí daru požádaly v souvislosti s jim poskytnutou zdravotní péčí
v Krajské nemocnici T. Bati a. s., Uherskohradišťské nemocnici, a. s., Kroměřížské nemocnici,
a. s., Vsetínské nemocnici, a. s.
Doprovodná informace:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ:
41197518 požádala dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací spočívajících ve sdělení seznamu osob v
rozsahu základních údajů dle § 8b zákona, kterým byl dle usnesení Zastupitelstva Zlínského
kraje č. 0046/Z02/08 k datu podání této žádosti poskytnut finanční dar nebo o poskytnutí
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daru požádaly, a to v souvislosti se zdravotní péčí, která jim byla poskytnuta v:
- Krajské nemocnici T. Bati, a.s.,
- Uherskohradišťské nemocnici a.s.,
- Kroměřížské nemocnici a.s.,
- Vsetínské nemocnici a.s.
VZP ČR, Krajské pobočce pro Zlínský kraj, byl předložen seznam osob v rozsahu základních
osobních údajů dle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, které požádaly o poskytnutí finančního daru za měsíc listopad
2009 v souvislosti se zdravotní péčí jim poskytnutou ve zdravotnických zařízeních
založených Zlínským krajem.
Vzhledem k tomu, že odpověď s poskytnutými informacemi obsahovala mimořádně rozsáhlé
přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace
vyjadřující jejich obsah.
Zpracovatel:
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje
4/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci zaslání investičních plánů města pro rok 2010, které
jsou plánovány městem/krajem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtu nebo
veřejných rozpočtů.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této
žádosti bylo požadováno zaslání investičních plánů města pro rok 2010, které jsou plánovány
městem/krajem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtu nebo veřejných rozpočtů. U
těchto projektů žádost o název, popis, rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu,
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Žadateli bylo sděleno následující:
1. Projekty realizované Odborem řízení dotačních programů v roce 2010:
Název projektu: Realizace opatření úspor energie v Uherskohradišťské nemocnici a.s.
Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci parovodů výměnou za teplovodní rozvody a dále pak
rekonstrukci – úpravu kotelny (kotlů) z parovodní na teplovodní.
Rozpočet projektu: 67 462 000,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: II/Q 2010
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: I/Q 2010
Název projektu: Realizace opatření úspor energie v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s.
Popis projektu: Jedná se o rekonstrukci parovodů výměnou za teplovodní rozvody a dále pak
rekonstrukci – úpravu kotelny (kotlů) z parovodní na teplovodní.
Rozpočet projektu: 96 000 000,-Kč
Plánovaný termín započetí projektu: II/Q 2010
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: I/Q 2010
2. Projekty realizované Odborem investic v roce 2010
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje připravuje na rok 2010 projekty, jejichž výčet
je uveden v Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010. Rozpočet Zlínského kraje je volně
přístupný na internetových stránkách kraje www.kr-zlinsky.cz, v záložce Dokumenty, Rozpočet
Zlínského kraje.
Zde v Příloze č. 1 (ORJ 140 Odbor investic) najdete připravované projekty včetně jejich
jednotlivých rozpočtů.
Informace o výběrových řízeních jsou zveřejňovány v Informačním seznamu veřejných zakázek
(www.isvz.cz). Pokud jde o veřejné zakázky malého rozsahu, ty jsou uveřejňovány na
internetových stránkách Kraje.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
5/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání metodického pokynu MP/07/03/07
upravujícího zadávání a hodnocení veřejných zakázek.
Doprovodná informace:
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Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
spočívající v zaslání metodického pokynu MP/07/03/07 upravujícího zadávání a hodnocení
veřejných zakázek.
Vzhledem k tomu, že odpověď s poskytnutými informacemi obsahovala mimořádně rozsáhlé
přílohy, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace
vyjadřující jejich obsah.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
6/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace, kterému odboru Krajského úřadu Zlínského kraje je možno
adresovat upozornění na jednání pracovníků magistrátu města v rozporu se zákonem a
žádat zjednání nápravy.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, kterému odboru Krajského úřadu Zlínského kraje je možno
adresovat upozornění na jednání pracovníků magistrátu města v rozporu se zákonem a
žádat zjednání nápravy.
Vzhledem k tomu, že odpověď s poskytnutými informacemi byla odeslána v listinné podobě,
je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna doprovodná informace vyjadřující jejich
obsah.
Zpracovatel:
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
7/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace v jaké fázi se nachází prověřování koridoru E07 z hlediska jeho
budoucího využití a potřebnosti.
Poskytnutá informace:
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZÚR ZK) byly vydány Zastupitelstvem
Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 formou opatření obecné povahy
s nabytím účinnosti dne 23. 10. 2008. ZÚR ZK vymezily koridor pro el. vedení VVN 110 kV
Uherský Brod – Strání (-Slovensko) formou územní rezervy a současně stanovily potřebu
zpracování územní studie k prověření tohoto záměru s termínem zpracování po roce 2013.
Potřebnost el. vedení 110 kV Uherský Brod – Strání (-Slovensko) bude nejprve prověřena v
rámci aktualizace Územní energetické koncepce Zlínského kraje, jejíž pořízení se zahájí dle
sdělení jejího garanta (Odbor životního prostředí a zemědělství KÚZK) nejdříve v roce 2011 a
její dokončení se předpokládá v roce 2012. Teprve po prokázání potřebnosti vedení bude
pořízena územní studie k prověření možnosti jeho umístění v území. Výsledky územní studie
bude možné zapracovat v následující aktualizaci ZÚR ZK.
Zpracovatel:
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje
8/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací ve věci rozhodnutí KÚZK zrušených správním soudem dle z. č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního a evidence žalob.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Po krajském úřadu jste žádala poskytnutí těchto informací:
1. Kolik rozhodnutí krajského úřadu bylo v období od 1.1.2007 do 31.12.2009 zrušeno
správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního
řádu správního? (Do odpovědi na tuto otázku jste nechtěla zahrnovat případy, kdy bylo
rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti krajského úřadu zrušeno Nejvyšším správním
soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané krajským úřadem Nejvyšší správní soud
dosud nerozhodl.)
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2. Jaká byla celková částka, kterou krajský úřad na základě rozsudků správních soudů v
případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatil úspěšným žalobcům jako náhradu
nákladů řízení podle § 60 zákona č. 150/2002 Sb.?
3. V kolika případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako
zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem
zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti
zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka,
kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?
4. V kolika případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, bylo ze strany státu vůči kraji
nebo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených
rozhodnutí, podle ust. § 16 zákona č. 82/1998 Sb. uplatněno právo na regresní úhradu
náhrady škody, způsobené nezákonným a soudem zrušeným rozhodnutím krajského úřadu? V
jaké celkové výši byla v těchto případech regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a v jaké
přímo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených
rozhodnutí? Pokud byla regresní úhrada státem uplatněna vůči kraji a kraj ji uhradil, v kolika
případech a v jaké celkové výši ji kraj následně dále uplatnil vůči úředním osobám,
odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?
5. V kolika případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, krajský úřad (resp. kraj jako
zaměstnavatel) uplatnil vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem
zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru /například upozornění na
možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod./? Žádala jste o uvedení tří
nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.
6. Evidoval krajský úřad informace, o které žádáte v předchozích bodech v této žádosti, v
databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?
K těmto Vašim dotazům uvádím následující:
Ad 1) V období od 1.1.2007 do 31.12.2009 bylo ve správním soudnictví zrušeno celkem 52
rozhodnutí krajského úřadu. Jen pro úplnost uvádím, že věci, které byly předmětem řízení, byly
krajskému úřadu vráceny k dalšímu řízení.
Ad 2) V období od 1.1.2007 do 31.7.2009 byla krajskému úřadu uložena v případech, kdy
bylo jím vydaném rozhodnutí zrušeno ve správním soudnictví, povinnost k úhradě nákladů
soudního řízení v celkové výši 377.235,50 Kč.
Ad 3) - ad 5) Zlínský kraj se jako zaměstnavatel průběžně zabývá posuzováním jednotlivých
případů zrušených správních rozhodnutí v tom smyslu, zda v souvislosti s úhradou nákladů
soudního řízení nedošlo ke vzniku škody v důsledku porušení právních povinností pověřenými
úředními osobami. Pokud jde o Vámi sledované období nebylo ze strany těchto osob zjištěno
zaviněné porušení povinností ve smyslu § 250 zákoníku práce a tudíž nebyla vůči nim
uplatněna žádná náhrada škody. Rovněž tak nebyly v souvislosti s jejich rozhodovací činností
shledány důvody k uplatnění „výstrahy“ ve smyslu § 52 písm g) zákoníku práce či jiného
postihu dle pracovněprávních předpisů. Krajskému úřadu není známo, zda se některé osoby
obrátily na stát s nárokem na náhradu škody
za nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí, nicméně lze konstatovat, že stát
žádnou regresní úhradu po Zlínském kraji v této souvislosti dosud nepožadoval.
Ad 6) Krajský úřad vede vlastní elektronickou evidenci napadených správních rozhodnutí. Z
této evidence bylo možno zjistit informace požadované pod body 1 a 2.
Zpracovatel:
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
9/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace zda a jakým způsobem je na Krajském úřadu Zlínského kraje
třízen odpad.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení hospodářské správy, obdržel
dne 08.03.2010 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této žádosti jste
požadovala poskytnutí informace o tom, zda a jakým způsobem je na Krajském úřadu
Zlínského kraje třízen odpad. K výše uvedené žádosti uvádíme:
Cílem je zajistit nakládání s odpady takovým způsobem, aby nepoškozovaly životní prostředí, a
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zapojit Krajský úřad Zlínského kraje do systému třídění odpadu a tím snížit množství odpadů
ukládaných na skládkách.
1. Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a
doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
2. Při činnosti úřadu vznikají převážně tyto druhy odpadů:
- papír, papírové a lepenkové obaly,
- plasty a plastové obaly (zejména PET láhve),
- skleněné obaly,
- použité náplně do tiskáren a tonery do kopírovacích strojů,
- použité datové nosiče a jejich plastové obaly,
- baterie a monočlánky (nebezpečný odpad),
- směsný komunální odpad.
3. Tříděné (využitelné) odpady – jsou použitý kancelářský papír, papírové a lepenkové obaly,
propagační materiály, noviny, plasty a plastové obaly – zejména PET láhve, skleněné obaly.
4. Shromažďovací prostředky – jsou odpadkové koše, speciální nádoby, kontejnery, obaly
uzpůsobené pro odkládání odpadů a splňující požadavky na ochranu životního prostředí a
zdraví lidí.
Způsoby nakládání a místa uložení jednotlivých druhů odpadů
1. V každé kanceláři je umístěn odpadkový koš, který slouží k odkládání použitého
kancelářského papíru, jenž není nutno skartovat. V každé kanceláři je dále umístěn odpadkový
koš s nožním otvíráním, do kterého budou všichni zaměstnanci kanceláře odkládat směsný
komunální odpad.
2. V kopírovacích centrech v 9. – 15. etáži sídla kraje jsou umístěny odpadkové koše určené
pouze k ukládání skartovaného a použitého kancelářského papíru. Umisťování jiných druhů
odpadu do těchto košů není dovoleno.
3. V kuchyňkách 9. – 15. etáže sídla kraje jsou umístěny tříkomorové mobilní stojany
umožňující jednoduché třídění odpadů na papírové obaly, které není možné odložit v
kancelářích do určeného odpadkového koše, plastové obaly (především PET láhve, a skleněné
obaly. Každý zaměstnanec je povinen tyto druhy odpadů třídit a ukládat do označených sekcí
mobilních stojanů.
4. Dále jsou v kuchyňkách výše uvedených etáží sídla kraje umístěny dva označené nástěnné
plastové koše, do kterých je každý zaměstnanec povinen ukládat použité baterie, monočlánky
a plastové obaly od použitých datových nosičů. Po naplnění shromažďovacího prostředku je
jeho obsah pracovnicí provádějící úklid soustředěn v 11. NP sídla kraje do určených nádob a
odvezen oprávněnou osobou k využití.
5. Dále jsou v 11. NP na chodbě umístěny barevné kontejnery na třídění odpadu – sklo, plasty,
baterie, datové nosiče atd. Použité datové nosiče, náplně do tiskáren a tonery do kopírovacích
strojů jsou předávány pracovníkům oddělení informatiky, kteří je odkládají do určených
shromažďovacích prostředků. Po jejich naplnění jsou odpady odváženy oprávněnou osobou k
využití, popř. odstranění.
6. Automaty na nápoje – zaměstnanci mají povinnost odkládat použité plastové kelímky
výhradně do odpadkových košů s výklopnou klapkou umístěných u každého zařízení.
Způsob třídění odpadu – kontejnery u budovy:
plasty – žlutá ( odvoz 1x týdně),
papír – modrá (odvoz 1x týdně),
sklo - zelená (odvoz 1x za 2 týdny),
komunální odpad – černá (odvoz - 2 kontejnery x260 svozů za rok, 1 kontejner x104 svozů
za rok).
V současné době ještě třídíme polystyrén, který se odváží dle potřeby.
Světelné zdroje likvidujeme vrácením u dodavatele.
Baterie vozíme na sběrný dvůr, kde se individuálně platí za kg.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
10/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí „Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu na zajištění regionálních dopravních služeb Zlínského kraje“ a to včetně všech jiných
příloh a dodatků uzavřené podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění,
mezi Zlínským krajem a Českými drahami, a. s. do roku 2019.
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Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě číslo 90/2006 uzavřený
mezi Zlínským krajem a Českými drahami a. s. do roku 2019 včetně přílohy č. 1 Rozsah
objednaného dopravního výkonu v závazku veřejné služby v územním obvodu Zlínského kraje,
přílohy č. 3 Měsíční přehled zpožděných vlaků RD 016 a přílohy č. 4 Měsíční přehled o
dodržení nasazování pravidelně turnusovaných náležitostí.
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
11/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí soupisu nově registrovaných lékařů od 01.09.2009 až k 01.04.2010 ve
Zlínském kraji.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, oddělení správních činností ve zdravotnictví,
obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této žádosti byl požadován soupis nově
registrovaných lékařů od 01.09.2009 až k 01.04.2010 ve Zlínském kraji. Požadované
informace byly žadateli poskytnuty.
Zpracovatel:
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje
12/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se oblasti grantových projektů a individuálních projektů
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor řízení dotačních programů, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. V této žádosti byly požadovány informace o grantových projektech OP
VK, o individuálních projektech OP VK obecně a zvlášť o IP “Zavádění evaluačních nástrojů pro
zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji“. Tazatelka zaslala tři podrobné dotazníky, ke
každému tématu jeden. Odpověď je založena v souvisejících dokumentech.
Zpracovatel:
Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje
13/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavu projektu Projekt zřízení míst veřejně přístupného
internetu v obcích Zlínského kraje.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor řízení dotačních programů, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci stavu projektu Projekt zřízení míst veřejně přístupného internetu
v obcích Zlínského kraje.
Žadatelce bylo sděleno následující:
Projekt zřízení míst veřejně přístupného Internetu v obcích Zlínského kraje je v současné době
v udržitelnosti, která trvá 5 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tzn. do 18. 10.
2010.
Realizací projektu umožnil Zlínský kraj obcím a knihovnám hlavně v malých obcích získat
kvalitní výpočetní techniku pro provoz místa s veřejně přístupným internetem a napojit ji na
internet.
Projektem bylo v 94 PIAP místech s veřejně přístupným internetem vybaveno 119
uživatelských míst výpočetní technikou. Žadatel realizoval projekt v 74 partnerských obcích.
Místa byla vybavena multimediálním počítačem s LCD monitorem, laserovou černobílou
tiskárnou a čtečkou čárových kódů určenou pro evidenci knihovního fondu. Místa s veřejně
přístupným internetem jsou připojena na internet prostřednictvím Projektu internetizace
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knihoven realizovaným Ministerstvem informatiky.
Funkčnost a využívanost techniky je monitorována 2x ročně při inventarizaci majetku a při
získávání podkladů pro monitorovací zprávy o udržitelnosti od partnerských obcí. V době
udržitelnosti projektu platí, že všechna zařízení pořízená z projektu musí být udržována plně
funkční a přístupná veřejnosti ve stanoveném rozsahu. Každá obec/organizace má stanovenu
dobu pro veřejnost odlišně. Počet uživatelů monitoruje každá obec/organizace samostatně a
tato data neposkytuje žadateli – Zlínskému kraji.
Stanovené cíle projektu byly naplněny a projekt splnil svůj účel.
Zpracovatel:
Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje
14/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí statistiky počtu přijatých absolventů ke studiu na vysoké škole.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí statistiky počtu přijatých absolventů ke studiu na
vysoké škole.
Žadatelce bylo sděleno následující:
Podrobné statistické informace dané problematiky o České republice lze nalézt na stránkách
www.infosbsolvent.cz, link odkazující k těmto údajům je
http://www.infoabsolvent.cz/TematickyKatalog/TematickyKatalog.aspx?CiloveSkupiny=4
Při zpracování statistických informací o školství ve Zlínském kraji vychází Zlínský kraj ze
statistických údajů zjišťovaných Ústavem pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz).
Údaje o úspěšnosti absolventů středních škol při přijímacím řízení ke studiu na vysokých
školách však nejsou statisticky zjišťovány, Zlínský kraj tedy tyto údaje nemá (není povinný
subjekt), ze zákona nevyplývá žádná povinnost tyto údaje zjišťovat.
Vzhledem ke struktuře středních škol ve Zlínském kraji, která se statisticky příliš neliší od
struktury středních škol v jiných krajích a České republice, lze předpokládat, že uvedené údaje
na stránkách www.infoabsolvent.cz budou obdobně platit i pro Zlínský kraj.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
15/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí kopie smlouvy o závazku veřejné služby v železniční dopravě, uzavřené
do roku 2019 s dopravcem ČD, a. s. včetně všech příloh.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí kopie smlouvy o závazku veřejné služby v
železniční dopravě, uzavřené do roku 2019 s dopravcem ČD, a. s. včetně všech příloh.
Žadateli byla poskytnuta elektronická verze dodatku č. 8 smlouvy o závazku veřejné služby v
drážní dopravě (dopravce České dráhy, a.s.), včetně příloh č. 1, 3, 4, tak jak byl schválen
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.3.2010 (číslo schvalovacího usnesení 0248/Z10/10)
a podepsán dne 22.3.2010. Dále byl zaslán i odkaz na internetové stránky Zlínského kraje, na
kterých je zveřejněn předchozí platný Dodatek č. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní
dopravě.
Odkaz:
http://www.krzlinsky.cz/docDetail.aspx?chnum=10&nid=2790&doctype=ART&docid=131785
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
16/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací týkajících se přerozdělení a čerpání finančních prostředků na
podporu JSDH na rok 2010.
Poskytnutá informace:
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář hejtmana, obdržel žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci poskytnutí informací týkající se přerozdělení a čerpání finančních prostředků
na podporu JSDH na rok 2010. Žadateli byl zaslán přehled dotací obcím Zlínského kraje,
schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 17.03.2010, na nákup a opravy věcných
prostředků požární ochrany. Použitelnost finančních prostředků je dána vnitřní normou do
31.10.2010.
Odkaz:
http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=80799&doctype=ART&nid=2638&cpi=1
Zpracovatel:
Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
17/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí seznamu došlých faktur, daňových dokladů a dobropisů za dodávky
neinvestiční povahy za rok 2009 v minimální hodnotě plnění 40 tis. Kč včetně DPH na fakturu.
Poskytnutá informace:
Vážený pane,
hejtmanovi Zlínského kraje byla doručena prostřednictvím datové schránky elektronická
žádost Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Z obsahu podání vyplývá, že žádáte o poskytnutí seznamu došlých faktur, daňových
dokladů a dobropisů za dodávky neinvestiční povahy za rok 2009 v minimální hodnotě plnění
40 tisíc korun včetně DPH na fakturu. Jde o částky, které byly zaneseny do účetního období
roku 2009. Seznamem máte na mysli položkové vyjmenování jednotlivých došlých
zaúčtovaných daňových a účetních dokladů za dodávky neinvestiční povahy v minimální
hodnotě plnění 40 tisíc korun včetně DPH na jeden doklad (fakturu), a to včetně jmenování
konkrétní finanční částky a identifikačního čísla anebo názvu/jména dodavatelského subjektu.
Z pověření hejtmana Zlínského kraje Vám bylo sděleno, že podle § 17 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mohou
povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s
odesláním informací žadateli, a že povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledání informací. Výše úhrady za poskytnutí informace Vám byla v souladu s
platným sazebníkem schváleným Radou Zlínského kraje dne 29. 6. 2009 oznámena a
vyčíslena na 448 Kč.
Krajský úřad Zlínského kraje obdržel úhradu nákladů ve výši 448 Kč na příjmový účet č.
2785972/0800, s uvedením variabilního symbolu 211110.
Vážený pane, na základě výše uvedeného Vám poskytuji Vámi požadovanou informaci:
Předkládám seznam došlých faktur neinvestiční povahy (položky 5xxx rozpočtové skladby) s
celkovou částkou nad 40 tisíc Kč včetně DPH, přičemž tyto faktury byly (zčásti nebo zcela)
uhrazeny a zaúčtovány v roce 2009.
Legenda zkratek typu dokladů:
KDF - faktura dodavatelská
FAZ - zálohová faktura dodavatelská
DOB - dobropis
VYD - vyúčtování k zálohové faktuře s doplatkem
Zpracovatel:
Odbor Kancelář ředitele a Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje
18/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Zlínského kraje.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se informací ve věci rozhodnutí odboru výstavby, územního
plánování a dopravy Městského úřadu Vsetín. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadateli
zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato
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doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje
19/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace o kontrolách provedených na kroměřížském gymnáziu ve
školním roce 2009/2010.
Poskytnutá informace:
Vážený pane,
odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Předmětem Vaší žádosti bylo, jaké kontroly a s jakými závěry proběhly ze strany zřizovatele
na Gymnáziu Kroměříž ve školním roce 2009/2010 a jaká opatření přijal zřizovatel na
základě provedených inspekcí ve školním roce 2009/2010. Zlínský kraj jako zřizovatel škol a
školských zařízení provádí u svých příspěvkových organizací kontroly hospodaření včetně
prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v souladu s plánem kontrol.
Ve školním roce 2009/2010 taková kontrola nebyla na Gymnáziu Kroměříž (dále jen
gymnázium) plánována.
Kontrolní kompetence především v oblasti výchovy a vzdělávání má podle školského zákona
Česká školní inspekce. Ta jako nezávislý kontrolní orgán postupuje podle vlastního plánu
kontrol. Zřizovatel školy může v odůvodněných případech požádat Českou školní inspekci o
součinnost.
Česká školní inspekce vykonala na gymnáziu v termínu 23. a 24. března 2010 státní kontrolu.
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon při příjímání ke vzdělávání a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou a
dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. V žádné ze
sledovaných oblastí státní kontroly nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Česká školní inspekce rovněž vykonala na gymnáziu v termínu 23. až 26. března 2010
inspekční činnost, jejímž cílem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytované střední školou, hodnocení naplnění a souladu ŠVP s právními předpisy a RVP. Z
výsledků inspekční činnosti vyplynulo, že sledované oblasti dosahovaly standardní a
požadovanou úroveň.
Na internetových stránkách České školní inspekce (http://zpravy.csicr.cz/) budete mít
možnost se seznámit s celou inspekční zprávou po jejím zveřejnění.
Česká školní inspekce rovněž šetřila na gymnáziu v termínu 25. a 31. března 2010 stížnost,
která byla rozdělena do čtyř částí. Ve všech čtyřech oblastech posoudila Česká školní inspekce
stížnost jako nedůvodnou.
Z protokolu, inspekční zprávy ani výsledku šetření stížnosti nebylo zjištěno porušení právních
předpisů a s ohledem na tuto skutečnost nebylo nutné přijmout žádná opatření.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
20/2010-1
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace, kdo pořizoval záznam koncertu dechové hudby dne
16.05.2010 v Městském divadle Zlín a kde se může objednat.
Poskytnutá informace:
Na základě žádosti o poskytnutí informace bylo sděleno, že koncert v Městském divadle Zlín,
pořádaný dne 16. května 2010 na oslavu 75. narozenin dirigenta pana Jaroslava Bílého,
organizovalo Hudební sdružení Zlín, které zřejmě také zajišťovalo audiovizuální záznam
koncertu. Posílám Vám kontakt na předsedu sdružení Ing. Václava Talaše. Z výše uvedených
důvodů nebylo možno sdělit podrobnosti o formátu záznamu.
Zpracovatel:
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje
1/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace v podobě kopie dokumentu, písemného vyjádření ředitele SUPŠ
Uherské Hradiště, Jana Pospíšila, ke stížnosti žadatelky.
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Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, písemného vyjádření ředitele SUPŠ Uherské Hradiště, Jana Pospíšila, ke
stížnosti žadatelky. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadatelce zaslána v listinné podobě, je
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
2/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace v podobě kopie dokumentu, písemného vyjádření ředitele SUPŠ
Uherské Hradiště, Jana Pospíšila, ke stížnosti žadatele.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, písemného vyjádření ředitele SUPŠ Uherské Hradiště, Jana Pospíšila, ke
stížnosti žadatele. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadatelce zaslána v listinné podobě, je
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
3/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutá informace:
Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zodpovězení 10 položených otázek souvisejících s
výkonem státní správy týkající se Zlínského kraje v postavení cenového orgánu.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení Krajský
živnostenský úřad, obdržel žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této žádosti bylo
požadováno poskytnutí informace dle 10 položených otázek souvisejících s výkonem státní
správy týkající se Zlínského kraje v postavení cenového orgánu. Žadateli bylo sděleno
následující:
1. Uplatňuje kraj v současnosti oprávnění vyplývající z ustanovení § 4 zákona č. 265/1991
Sb.?
Zlínský kraj v současné době nemá žádné platné a účinné nařízení kraje ve smyslu § 4 odst.1
zákona č. 265/1991.
Zlínský kraj provádí cenovou kontrolu ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb.
2. Pokud ano, jaké druhy zboží/služeb jsou v současnosti regulovány na území kraje? Které z
nich jsou regulovány podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy zboží/služby, které jinak nejsou
regulovány maximální cenou Ministerstvem financí? Které z nich jsou regulovány podle § 4
odst. 1 písm. b) – tedy zboží/služby, kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu, kterou
stanovilo Ministerstvo financí?
Zlínský kraj nereguluje formou nařízení maximální ceny.
3. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy u zboží/služeb,
které nejsou regulovány maximální cenou Ministerstvem financí – jakým způsobem postupuje
k určení výše maximální ceny? Kde lze nalézt postup pro stanovení maximální ceny
(metodiku) tak, aby bylo přezkoumatelné, jaké hodnoty a z jakých zdrojů vstupují do procesu
stanovení maximální ceny?
Zlínský kraj doposud nestanovil formou nařízení maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona č. 265/1991 Sb.
4. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a) – tedy u zboží/služeb,
které nejsou regulovány maximální cenou Ministerstvem financí – uplatňují se v procesu
stanovení úředně stanovené ceny prvky správního řízení ve smyslu správního řádu (zahájení
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řízení, dokazování, rozhodnutí, možnost opravných prostředků, apod.? Pokud ano, kolik
takových správních řízení kraj vedl v roce 2009 a s kolika účastníky řízení (jednotlivé
individuální účastníky prosím započítat do statistiky pouze jednou pro celý rok, ne
opakovaně). Pokud ne, jakým způsobem a v jakém rozsahu kraj komunikuje se subjekty,
které nejsou regulací cen přímo dotčené (výrobce zboží, poskytovatel služeb, osoby podílející
se dále na prodeji konečnému spotřebiteli – distributoři, apod.)?
Zlínský kraj doposud nestanovil formou nařízení maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona č. 265/1991 Sb.
5. Pokud kraj stanovuje maximální ceny, kde lze naleznout seznam regulovaného
zboží/služeb v souladu s ustanovením § 10 zákona o cenách.
Zlínský kraj doposud nestanovil formou nařízení maximální ceny.
6. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b) – tedy u zboží/služeb,
kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu, kterou stanovilo Ministerstvo financí –
jakým způsobem postupuje k určení výše maximální cen? Kde lze nalézt postup pro stanovení
maximální ceny (metodiku) tak, aby bylo přezkoumatelné, jaké hodnoty a z jakých zdrojů
vstupují do procesu stanovení maximální ceny?
Zlínský kraj doposud nestanovil formou nařízení maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b).
7. Pokud kraj stanovuje maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b) – tedy u zboží/služeb,
kterým kraj stanovil maximální cenu nižší než tu, kterou stanovilo Ministerstvo financí –
uplatňují se v procesu stanovení úředně stanovené ceny prvky správního řízení ve smyslu
správního řádu (zahájení řízení, dokazování, rozhodnutí, možnost opravných prostředků),
apod.? Pokud ano, kolik takových správních řízení kraj vedl v roce 2009 a s kolika účastníky
řízení (jednotlivé individuální účastníky prosím započítat do statistiky pouze jednou pro celý
rok, ne opakovaně). Pokud ne, jakým způsobem a v jakém rozsahu kraj komunikuje se
subjekty, které jsou regulací cen přímo dotčené (výrobce zboží, poskytovatel služeb, osoby
podílející se dále na prodeji konečnému spotřebiteli – distributoři, apod.)?
Zlínský kraj doposud nestanovil formou nařízení maximální ceny podle § 4 odst. 1 písm. b).
8. Kolik cenových kontrol provedl kraj v roce 2009? V jaké souhrnné výši uložil kraj pokuty
za porušení cenových předpisů kraje?
V roce 2009 bylo provedeno Zlínským krajem dle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, celkem 86 kontrol se zaměřením na podnikající fyzické a právnické osoby. Přehled o
činnosti kraje jako cenového kontrolního orgánu za rok 2009 byl zaslán na Ministerstvo
financí ke zveřejnění v Cenovém věstníku. Údaje byly publikovány dne 26. února 2010 (částka
4, str. 12 a 13).
Vzhledem k tomu, že kraj neprovádí cenovou regulaci a doposud nevydal žádný cenový
předpis, nemohly být ukládány ani pokuty za porušení cenových předpisů jím vydaných.
9. Který organizační útvar kraje je příslušný k činnostem souvisejících s cenovou regulací v
rozsahu zákona č. 265/1991 Sb.?
Maximální ceny, které mohou stanovit kraje podle zákona č. 265/1991 Sb., se aktuálně týkají
10 položek vydaným ve Výměru MF č. 01/2010 (nucené odtahy vozidel; veřejná linková
osobní doprava vnitrostátní a železniční osobní vnitrostátní doprava; městská a příměstská
hromadná doprava; taxislužba osobní na území obce; služby parkovišť; výkony bezpečnostní a
pořádkové týkající se přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla; služby krematorií; pronájem obřadních síní pro smuteční obřady; pohřební služby;
služby hřbitovní v souvislosti s pronájmem a užívání veřejného pohřebiště). Pokud by Zlínský
kraj chtěl regulovat některou z těchto služeb, bude k činnostem souvisejících s cenovou
regulací věcně příslušný odvětvový odbor, od kterého by vzešel podnět, který by problematiku
řešil ve spolupráci s odborem právním a Krajský živnostenský úřad. V žádném případě kraj ani
v budoucnu nebude regulovat např. činnosti na úseku pohřebnictví, neboť problematika je plně
v kompetenci obcí a měst.
10. Je kraji známo, zda na jeho území existují obce, které využívají oprávnění plynoucí z
ustanovení § 4a zákona č. 265/1991 Sb. a stanovují maximální ceny v rozsahu a za
podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí? Pokud ano, které?
V současné době je platné a účinné jediné nařízení, a to města Luhačovice (Nařízení č.
1/2009, kterým se stanovuje maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla).
Zda využívají obce možnosti regulace cen i v jiných oblastech, nám není známo.
Zpracovatel:
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
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4/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejného projednávání návrhu nového územního
plánu obce.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává jako orgán
příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto poskytnutí informace.
Poskytnuté informace k Vašim dotazům:
1. Jaký je závazný postup pro řešení těch připomínek občanů k územnímu plánu, které
předají správnímu oddělení územního plánování?
K návrhu územního plánu může podat připomínku „každý“, a to nejpozději při veřejném
projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu - viz ust. § 52 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon). Připomínky pořizovatel vyhodnotí spolu s určeným zastupitelem jako
zástupcem obce a vyhodnocení zahrne do odůvodnění územního plánu. Postup je stanoven ve
stavebním zákoně.
1. Je úplný text této procedury někde veřejně přístupný?
Viz bod 1.
1. Má zastupitelstvo obce právo vyloučit z dalšího projednání i ty připomínky občanů,
které vyžadují odborné posouzení z hlediska platných vládních ustanovení a speciální
legislativy (např. stavební, životní prostředí)?
Připomínky musí být vyhodnoceny vždy.
1. Může být do ÚP zapracován projekt a následně vydáno „Stavební povolení“ pro říční
přístav o rozměrech 120 x 80 m s jeřáby a pomocnými budovami, přestože je přístav
celým svým půdorysem umístěn uvnitř plánovaného „územně chráněného“ koridoru
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe?
Územní ochrana koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe musí být do nového územního
plánu zpracována.
Územní plán řeší komplexně celé území obce a rozděluje jej na plochy se stanovením
podmínek pro stávající nebo požadovaný způsob jejich využití. Neřeší konkrétní stavby či
záměry a jejich umisťování. K umisťování stavby je příslušný stavební úřad, který v řízení
zkoumá soulad s územně plánovací dokumentací.
Zpracovatel:
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje
5/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopií všech dokumentů, na základě kterých
bylo vydáno rozhodnutí ze dne 30.6.2010 o potvrzení a průběhu maturitní zkoušky, č. j. KUZL
38 118/2010.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí kopií všech dokumentů, na základě kterých bylo vydáno
rozhodnutí ze dne 30.6.2010 o potvrzení a průběhu maturitní zkoušky, č. j. KUZL 38
118/2010. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadatelce zaslána v listinné podobě, je
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
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6/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání seznamu obcí v územním obvodu Zlínského
kraje, ve kterých proběhla místní referenda a ve sdělení, jaké informace jsou o místních
referendech v Krajském úřadu Zlínského kraje evidovány.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, obdržel žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, spočívající v zaslání seznamu obcí v územním obvodu Zlínského kraje, ve kterých
proběhla místní referenda a ve sdělení, jaké informace jsou o místních referendech v Krajském
úřadu Zlínského kraje evidovány. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadatelce zaslána v
listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná
informace.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
7/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace, jak pokračuje řízení č. j. 08/201/1/1-R/2009/Pis.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost o
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Na žádost Občanského sdruženi Zlobice, se sídlem Zlobíce 41, PSČ
768 31, podanou dne 09.07.2010 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o informace, jak
pokračuje řízení č. j. 08/201/1/1-R/2009/Pis, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství žadateli dopisem ze dne 16.07.2010 sdělil, že toto řízení je v
současné době v rámci odvolacího řízení přerušeno z důvodů, že dosud nebylo Ministerstvem
životního prostředí ČR pravomocně rozhodnuto o námitce podjatosti ředitele Krajského úřadu
Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadatelce zaslána v listinné podobě, je
způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
8/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace ve věci katastrálních území obce Kněžpole a Uherské Hradiště,
jejich změn spočívajících v přesunutí části katastrálního území Kněžpole do katastrálního
území Uherské Hradiště.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje obdržel žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke změnám
katastrálních území Kněžpole a Uherské Hradiště. Vzhledem k tomu, že provádění změn
katastrálních území nespadá do působnosti Krajského úřadu Zlínského kraje, byla žádost
odložena a žadateli sděleno, že mu nelze poskytnout požadované informace, a že se s žádostí
na poskytnutí požadovaných informací můžete obrátit na příslušný katastrální úřad. Vzhledem
k tomu, že odpověď byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový
přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
9/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení přesné technické specifikace a cen
předmětu zakázky v rámci GP OPVK CZ.1.07./1.1.08/02.0088-Zavedení informačního
systému do venkovských základních škol.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor řízení dotačních programů obdržel dne 16.08.2010 Váš
dotaz podaný podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterém požadujete informace o přesné
technické specifikaci a cenách předmětu veřejné zakázky, jejímž zadavatelem byl příjemce
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podpory z Globálního grantu OP VK Zlínského kraje - společnost SEDUCTUS, s. r. o. Z obsahu
dotazu vyplývá, že Vás konkrétně zajímá výběrové řízení č. 033/2010 - „Dodávka výpočetní a
kancelářské techniky“.
Pokud se jedná o technickou specifikaci a předpokládanou cenu zakázky, jak je vymezil
zadavatel, naleznete je ve výzvě k podání nabídky, která je stále zveřejněna na následující
adrese: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=8397. Pokud se jedná o technickou
specifikaci a cenu vítězné nabídky, posíláme Vám v příloze naskenované relevantní části
vítězné nabídky, ze kterých jsou požadované informace patrné.
Zpracovatel:
Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje
10/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení zásad, podle kterých Krajský úřad
Zlínského kraje přiděli dotace zařízením sociálních služeb a uvedení přehledu subjektů, kterým
byly dotace poskytnuty, a to pro rok 2009, 2010.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, obdržel žádost
o poskytnutí informací spočívající ve sdělení zásad, podle kterých Krajský úřad Zlínského kraje
přiděli dotace zařízením sociálních služeb a uvedení přehledu subjektů, kterým byly dotace
poskytnuty, a to pro rok 2009, 2010. Vzhledem k tomu, že odpověď byla žadateli zaslána v
listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná
informace.
Zpracovatel:
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
11/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v poskytnutí kopie protokolu z místního šetření
provedeného dne 25.04.2010 na stavbě místní komunikace v lokalitě PŘIHLÁSEK v obci
Zlobice a pořízenou fotokokumentaci.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o
poskytnutí informací spočívající v poskytnutí kopie protokolu z místního šetření provedeného
dne 25.04.2010 na stavbě místní komunikace v lokalitě PŘIHLÁSEK v obci Zlobice a pořízenou
fotokokumentaci. Vzhledem k tomu, že informace byla poskytnuta a odpověď byla žadateli
zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato
doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
12/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se sdělení názvů subjektů, které byly osloveny
zadavatelem ve výběrovém řízení č. VZ/2010/3/140/10 a kterým byla poskytnuta zadávací
dokumentace.
Poskytnutá informace:
Krajskému úřadu Zlínského kraje byla dne 22.09.2010 doručena žádost o poskytnutí
informace, v níž žadatel podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
požádal o sdělení názvů subjektů, které byly osloveny zadavatelem ve výběrovém řízení č.
VZ/2010/3/140/10 a kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Žadateli byl zaslán Seznam oslovených dodavatelů a Seznam vydaných zadávacích
dokumentací k veřejné zakázce č. VZ/2010/3/140/10.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
13/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se sdělení názvů subjektů, které byly osloveny
zadavatelem ve výběrovém řízení č. VZ/2010/4/140/10, dále název subjektů, kterým byla
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poskytnuta zadávací dokumentace a výsledek soutěže vč. vítězné ceny.
Poskytnutá informace:
Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace dne 4.10.2010,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení názvů subjektů,
které byly osloveny zadavatelem ve výběrovém řízení č. VZ/2010/4/140/10 a kterým byla
poskytnuta zadávací dokumentace a výsledek soutěže včetně vítězné ceny.
Žadateli byl zaslán Seznam oslovených dodavatelů, Seznam vydaných zadávacích dokumentací
a Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky k veřejné zakázce č. VZ/2010/4/140/10.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
14/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení celkových objemů veřejných zakázek
malého rozsahu, vypsaných ZK v letech 2007, 2008 a 2009.
Poskytnutá informace:
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru investic, byla doručena žádost o poskytnutí
informace učiněná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Obsahem žádosti bylo poskytnutí informace spočívající ve sdělení
celkového objemu veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Zlínským krajem v letech
2007, 2008 a 2009 (tři souhrnné číselné údaje, sumy vysoutěžených částek v českých
korunách).
K této žádosti bylo sděleno, že celkový objem veřejných zakázek malého rozsahu
realizovaných Zlínským krajem za rok 2009 činí 48.843.838 Kč. Veřejné zakázky malého
rozsahu realizované Zlínským krajem v letech 2007 a 2008 jsou již archivovány v centrálním
archivu kraje a není tedy možné sdělit přesnou finanční částku, která byla na tyto zakázky
vynaložena. Zlínský kraj do roku 2009 nevedl žádnou statistiku celkových finančních objemů
vynaložených v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
15/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kompletního znění usnesení č.
0898/R21/10 z důvodu nefunkčnosti portálu http://www.kr-zlinsky.cz.
Poskytnutá informace:
Krajskému úřadu Zlínského kraje byla doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v
zaslání kompletního znění usnesení č. 0898/R21/10, z důvodu nefunkčnosti portálu
http://www.kr-zlinsky.cz.
Žadateli bylo zasláno znění předmětného usnesení.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
16/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, v jaké fázi se nachází zpracování
aktualizace Zásad územního rozvoje ZK a kdy bude tato aktualizace veřejně projednávána.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel žádost o
poskytnutí informací spočívající ve sdělení, v jaké fázi se nachází zpracování aktualizace Zásad
územního rozvoje ZK a kdy bude tato aktualizace veřejně projednávána. Vzhledem k tomu, že
informace byla poskytnuta a odpověď byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem
umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje
17/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky "Zpracování projektové žádosti o
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dotaci pro projekt Technologické centrum Zlínského kraje".
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář ředitele, obdržel žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, týkající se veřejné zakázky "Zpracování projektové žádosti o dotaci pro projekt
Technologické centrum Zlínského kraje". Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli
poskytnuta formou rozsáhlých příloh, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna
pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
18/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací spočívajících v zaslání statistických informací za roky 2006 až
2010 týkajících se počtu žádostí o nostrifikaci dokladů o vzdělání ve Zlínském kraji.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu obdržel žádost o o poskytnutí
informací spočívajících v zaslání statistických informací za roky 2006 až 2010 týkajících se
počtu žádostí o nostrifikaci dokladů o vzdělání ve Zlínském kraji.
Žadatelce byla zaslána odpověď:
Vážená paní,
odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen zákon).
Předmětem Vaší žádosti bylo poskytnutí statistických informací za rok 2006, 2007, 2008,
2009, popř. 2010 a to:
1. počet žádostí o nostrifikaci dokladů o vzdělání ve Vašem kraji (jedná se jen o nostrifikaci ze
strany cizinců)
2. množství nostrifikací, které byly vyřízeny ve Vašem kraji kladně
3. země původu jednotlivých žadatelů o nostrifikaci dokladů o vzdělání, s uvedeným počtem
žádostí o nostrifikaci pro jednotlivou zemi
4. počet žádostí, u kterých byl použit § 108 odst. 9 školského zákona a země původu
žadatele v takovém případě
K bodu 1 – v roce 2006 – 6 žádostí, v roce 2007 – 11 žádostí, v roce 2008 – 7 žádostí, v
roce 2009 – 20 žádostí, v roce 2010 k dnešnímu datu – 19 žádostí.
K bodu 2 - v roce 2006 – 6 žádostí, v roce 2007 – 11 žádostí, v roce 2008 – 6 žádostí, v roce
2009 – 18, v roce 2010 k dnešnímu datu – 18 žádostí.
K bodu 3
a) v roce 2006 – Lotyšsko 2 - kladně vyřízeno 2, Ruská federace 1 - kladně vyřízeno 1,
Polsko 1 - kladně vyřízeno 1, Řecko 1 - kladně vyřízeno 1, Ukrajina 1 - kladně vyřízeno 1;
b) v roce 2007 – Chorvatsko 2 - kladně vyřízeno 2, Moldávie 2 - kladně vyřízeno 2, Mongolsko
1 - kladně vyřízeno 1, Polsko 1 - kladně vyřízeno 1, Ruská federace 3 - kladně vyřízeno 3,
Ukrajina 1 - kladně vyřízeno 1, USA 1 - kladně vyřízeno 1;
c) v roce 2008 – Afghánistán 1 - kladně vyřízeno 1, Austrálie 1 - kladně vyřízeno 1, Bělorusko
1 - kladně vyřízeno 1, Chorvatsko 1 - kladně vyřízeno 1, Mongolsko 1 - zamítnuto 1, Polsko 1
- kladně vyřízeno 1, Ukrajina 1 - kladně vyřízeno 1;
d) v roce 2009 – Arménie 1 - kladně vyřízeno 1, Bělorusko 1 - kladně vyřízeno 1, Bosna a
Hercegovina 1 – kladně vyřízeno 1, Čína 1 - kladně vyřízeno 1, Itálie 1 - kladně vyřízeno 1,
Mexiko 2 - kladně vyřízeno 2, Mongolsko 2 - zamítnuto 2, Polsko 1 - kladně vyřízeno 1,
Rumunsko 1 – kladně vyřízeno 1, Rusko 2 – kladně vyřízeno 2, Turecko 1 – kladně vyřízeno
1, Ukrajina 3 – kladně vyřízeno 3, Vietnam 2 – kladně vyřízeno 2;
e) v roce 2010 k dnešnímu datu - Bělorusko 2 – kladně vyřízeno 2, Ghana 1 – kladně vyřízeno
1, Chorvatsko 1 – kladně vyřízeno 1, Lotyšsko 1 – kladně vyřízeno 1, Mongolsko 1 – kladně
vyřízeno 1, Myanmárský svaz (Barma) 1 – kladně vyřízeno 1, Polsko 2 – kladně vyřízeno 2,
Rusko 1 – kladně vyřízeno 1, Španělsko 1 – kladně vyřízeno 1, Thajsko 1 – kladně vyřízeno,
Turecko 1 – kladně vyřízeno 1, Ukrajina 3 – kladně vyřízeno.
K bodu 4 – odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK neobdržel v letech 2006, 2007, 2008 a
2009 žádnou žádost, u které by byl použit postup dle § 108 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) –
dle platného znění se jedná o § 108a odst. 4 školského zákona.
V roce 2010 obdržel náš odbor 1 žádost dle § 108a odst. 4 školského zákona - Myanmárský
svaz (Barma)
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S ohledem na bod 1 Vaší žádosti, nebyli do poskytnutých informací zahrnuti státní občané
České republiky, kteří žádají o uznání platnosti svého zahraničního vzdělávání v České
republice. Poskytnuté informace nerozlišují uznávání zahraničního vzdělání podle § 108 a §
108a školského zákona, které probíhá dvěma způsoby, a to:
a) vydáním osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo
b) rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice - pro tento druhý
postup zavádí školský zákon legislativní zkratku „nostrifikace“.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
19/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se provozování vyhrazených zdvihacích zařízení v
objektech Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské a Integrované střední školy - Centra
odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, obdržel žádost o poskytnutí
informací týkající se provozování vyhrazených zdvihacích zařízení konkrétně osobních a
nákladních výtahů v objektech Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské a Integrované
střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve
Valašském Meziříčí. Vzhledem k tomu, že informace byla poskytnuta a odpověď byla žadateli
zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato
doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
20/2010-2
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zpřístupnění zadávací dokumentace a seznamu
účastníků k veřejným zakázkám.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor investic, obdržel žádost o poskytnutí informací spočívající
v zpřístupnění zadávací dokumentace a seznamu účastníků k veřejným zakázkám "Krajská
nemocnice T. Bati Interní pavilon - studie I. a II. etapy rozvoje nemocnice", "Krajská nemocnice
T. Bati, a. s. - Výstavba interní kliniky - zpracování PD". Vzhledem k tomu, že poskytnutá
informace byla mimořádně rozsáhlá a byla poskytnuta žadateli na CD nosiči, je způsobem
umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná informace.
Zpracovatel:
Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje
1/2010-3
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, zda je Zlínský kraj ve smluvním vztahu
se společností shp s. r. o., Pražská 38b, 642 00 Brno.
Poskytnutá informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, oddělení organizační obdržel žádost o
poskytnutí informací spočívajících ve sdělení, zda je Zlínský kraj ve smluvním vztahu se
společností shp s. r. o., Pražská 38b, 642 00 Brno, zastoupenou Ing. Drahoslavem Putnou, IČ:
25529421.
Žadateli bylo odpovězeno, že Zlínský kraj není ve smluvním vztahu se společností shp s.r.o.,
Pražská 38b, 642 00
Brno, zastoupenou Ing. Drahoslavem Putnou, IČO 25529421, DIČ CZ25529421.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje
2/2010-3
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace jak proběhla kontrola hospodaření obce Zlobice konaná v
měsíci prosinci a jaké byly výsledky.
Doprovodná informace:
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní, obdrželo žádost o
poskytnutí informací jak proběhla kontrola hospodaření obce Zlobice konaná v měsíci prosinci
a jaké byly výsledky. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace byla žadateli zaslána v
listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná
informace.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
3/2010-3
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání rozhodnutí vydaných v roce 2010 Krajským
úřadem Zlínského kraje o přezkumu rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků podle §
22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb.
Doprovodná informace:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o
poskytnutí informací spočívající v zaslání rozhodnutí vydaných v roce 2010 KUZK o přezkumu
rozhodnutí správních orgánů ve věcech přestupků podle § 22 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č.
200/1990 Sb. Vzhledem k tomu, že poskytnutá informace zaslaná žadateli byla mimořádně
rozsáhlá, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna pouze tato doprovodná
informace.
Zpracovatel:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje
4/2010-3
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti Městského úřadu Kroměříž ve vztahu k
provozovně Velehradská, Kroměříž včetně dokladů prokazující vlastnická práva spoluvlastníků,
kopie nájemní smlouvy, výsledků kontrol.
Poskytnutá informace:
Dne 30.11.2010 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský
úřad Vaše podání č. j. KUZL79055/2010, ve kterém se dožadujete informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které se týkají především provedení
stavby a stavebního řízení provozovny „obchodní a administrativní budova“, umístěné na ulici
Velehradské 578/23 v Kroměříži na pozemku parcelní č. 616 v katastrálním území Kroměříž.
Požadujete zaslání kopie smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené ke dni 01.09.2000
mezi manželi Ing. Ivo a Alenou Neumanovými a právnickou osobou PANOP, spol. s r.o., se
sídlem v Kroměříži a sdělení, jakými doklady jmenovaní manželé prokazovali svá vlastnická
práva k této nemovitosti. Dále žádáte o sdělení, zda a s jakým výsledkem byly provedeny
kontroly ze strany úředníku Městského úřadu v Kroměříži, Obecního živnostenského úřadu.
Převážná část žádosti obsahuje dotazy na názory, návrhy na nová šetření a budoucí
rozhodnutí i upozornění na údajná nezákonná jednání ze strany úředníků živnostenského
úřadu v Kroměříži. Uvedená žádost byla doplněna podáním doručeným dne 03.12.2010 č. j.
80013/2010, jehož obsah je prakticky totožný s žádostí původní. K jednotlivým dotazům
uvádíme následující:
1. K řadě otázek, které se týkají činnosti Městského úřadu v Kroměříži - stavebního úřadu a
obecně stavebního řízení ve vztahu k provozovně na ulici Velehradské 578/23 v Kroměříži
sdělujeme, že Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad není pro
tuto oblast orgánem příslušným, resp. subjektem povinným ve smyslu ust. § podle § 2 odst. 2
zák. č. 106/1999 Sb. Bylo však zjištěno, že žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, stejného obsahu č. j. 80015/2010, byla dne
03.12.2010, doručena také Krajskému úřad Zlínského kraje, Odboru územního plánování a
stavebního řádu Zlínského kraje. Tímto odborem, který je pro tento případ osobou povinnou,
bude také žádost vyřízena.
2. Zaslání kopie smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené ke dni 01.09.2000 mezi
manželi Ing. Ivo a Alenou Neumanovými a právnickou osobou PANOP, spol. s r.o.
K tomuto sdělujeme, že v daném případě není Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a
Krajský živnostenský úřad povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb. Takové doklady Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský
živnostenský úřad neshromažďuje a předmětnou smlouvu nevlastní. Podle našich informací je
založena ve správním spisu vedeném Městským úřadem v Kroměříži, Obecním živnostenským
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úřadem.
3. Jakými doklady manželé Ing. Ivo a Alenou Neumanovými prokazovali svá vlastnická práva
k nemovitosti.
K věci uvádíme, že z doloženého listu vlastnického č. 5475, k.ú. Kroměříž, kde je nemovitost
zapsána, jsou manželé zapsaní jako spoluvlastníci nemovitosti na ul. Velehradské 578,
Kroměříž.
Jmenovaní (z hlediska posuzování živnostenského práva), mohou realizovat své zaručené
vlastnické právo, jehož rozsah živnostenský úřad nemůže zkoumat a ani přímé vyslovení
nesouhlasu druhého spoluvlastníka se zřízením provozovny, není v případě spoluvlastníka
fyzické osoby pro živnostenský úřad podstatné (z hlediska živnostensko-právního posuzování
věci). V žádném případě, nelze ze strany správního orgánu zpochybňovat či omezovat rozsah a
platnost soukromého vlastnického práva fyzické osoby, prokázaného dokladem katastru
nemovitostí. „Objekt obchodní a administrativní budova“ vznikl po demolici a následné
rekonstrukci a bylo mu přiděleno č. p. 578 a byl řádně kolaudován. V průběhu provádění
stavby ani později však nedošlo mezi stavebníky k dohodě týkající se spoluvlastnických vztahů
k této nemovitosti. V důsledku toho nebyla nová nemovitost zapsána do katastru nemovitostí.
Existuje tedy mnohaletý nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem.
Vlastnictví k budově je navíc také řešeno soudem v řízení o zrušení spoluvlastnictví, které
zahájila protistrana (Ing. Ivo Neuman a Alena Neumanová) svým podáním doručeným soudu v
roce 2003. Dále je zde žaloba o zrušení podílového spoluvlastnictví ke stavebním parc. č. st.
616,615,614 v k.ú. Kroměříž ze dne 14.09.2009. I tyto podané žaloby jsou překážkou
správního řízení, a proto obecní živnostenský úřad musí vyčkat výsledku řízení u soudu.
Otázka vlastnických vztahů Vám byla podrobně vysvětlena opakovaně, naposled dopisem č. j.
KUZL 38489 /2010, ze dne 30.08.2010. Problematika „novostavby“ Vám byla objasněna
dopisem Městského úřadu Kroměříž – stavebního úřadu č. j. 02/245/09/Pru, ze dne
09.03.2009.
4. Zda a s jakým výsledkem byly provedeny kontroly ze strany úředníků Městského úřadu v
Kroměříži, Obecního živnostenského úřadu
K zodpovězení tohoto dotazu není Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský
živnostenský úřad povinnou osobou podle § 2 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb., protože oblast
nespadá podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, do jeho
působnosti. Podle uvedeného ustanovení vykonává Obecní živnostenský úřad činnosti v
rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními
předpisy. Podle § 60a živnostenského zákona - živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své
působnosti živnostenské úřady (obecní), které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti
stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se
na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování
živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Podle zákona o svobodném přístupu k
informacím, jsou povinnými subjekty ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech,
právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti
veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Z uvedeného vyplývá, že
pro oblast kontroly je tímto orgánem Městský úřad v Kroměříži, Obecní živnostenský úřad,
který provádí živnostenskou kontrolu a shromažďuje zpracované právoplatné protokoly o
výsledcích kontrol jednotlivých podnikatelských subjektů.
5. Dotazy na názory, návrhy na nová šetření a budoucí rozhodnutí, upozornění na údajná
nezákonná jednání.
Podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Údajná nezákonná
jednání, o kterých píšete, byla opakovaně prověřována ze strany Ministerstva průmyslu a
obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj i Veřejným ochráncem práv a bylo na ně opakovaně
reagováno také ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru právní a Krajský
živnostenský úřad. Z uvedených důvodů byla žádost v této části odložena.
Zpracovatel:
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
5/2010-3
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informací týkajících se provozu internetového portálu http://www.krzlinsky.cz.
Poskytnutá informace:
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Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář ředitele obdržel žádost o poskytnutí informací
týkajících provozu internetového portálu http://www.kr-zlinsky.cz.
Žadateli byla zaslána odpověď:
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené krajskému úřadu dne prostřednictvím
datové schránky, odpovídáme na Vámi zaslané dotazy:
1. Jaké jsou pořizovací a jaké paušální náklady na provoz krajského internetového portálu
http://www.kr-zlinsky.cz/?
Pořizovací a provozní náklady portálu http://www.kr-zlinsky.cz nelze jednoznačně vyčíslit,
protože zmíněný portál je součástí „Komplexního řešení portálu Zlínského kraje“, který
zahrnuje kompletní intranetové řešení krajského úřadu a subportály. Pořizovací náklady
„Komplexního řešení portálu Zlínského kraje“ byly 5.598.950,- Kč včetně DPH. Pro
„Komplexní řešení portálu Zlínského kraje“ byla uzavřena smlouva o podpoře 33.600,- Kč
včetně DPH/měsíčně.

2. Kdo je dodavatelem služeb spojených s vytvořením a provozem internetového portálu
http://www.kr-zlinsky.cz/?
Dodavatelem „Komplexního řešení portálu Zlínského kraje“ je na základě usnesení Rady
Zlínského kraje č. 0873/R21/05 ze dne 17.10.2005 společnost Autocont CZ a.s. Nemocniční
987/12, Ostrava – Moravská Ostrava PSČ 761 90, která podala nejvýhodnější nabídku ve
veřejné zakázce č. VZ/2005/010/14 „Komplexní řešení portálu Zlínského kraje“ realizované
formou otevřeného řízení v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Který odborně kvalifikovaný pracovník krajského úřadu se podílel na definování požadované
funkčností portálu http://www.kr-zlinsky.cz/?
Požadovanou funkčnost portálu definovala analýza, na které pracoval projektový tým složený
z managementu kraje a klíčových uživatelů, zastupující zájmy všech potencionálních uživatelů
„Komplexního řešení portálu Zlínského kraje“.
4. Jaké funkčnosti portálu http://www.kr-zlinsky.cz/ byly krajským úřadem od dodavatele
portálu požadovány?
Požadovaná funkčnost portálu byla uvedena ve veřejné zakázce „Komplexní řešení portálu
Zlínského kraje“ v dokumentu pod názvem „Příloha č. 1 smlouvy o dílo na komplexní řešení
portálu Zlínského kraje, základní požadavky na systém“. Příloha č. 1 je součástí této odpovědi.
5. Který odborně kvalifikovaný pracovník krajského úřadu posuzoval shodu krajským úřadem
požadovaných vlastností portálu http://www.kr-zlinsky.cz/ se skutečnými vlastnostmi tohoto
portálu?
Shodu požadovaných vlastností se skutečností na dodávku „Komplexní řešení portálu
Zlínského kraje“ posuzovala Řídící komise projektu „Komplexní řešení portálu Zlínského
kraje“, jmenovaná za tímto účelem Radou Zlínského kraje.
6. Který pracovník krajského úřadu rozhodl o proplacení faktur spojených s pořízením a
provozem portálu http://www.kr-zlinsky.cz/ a na základě jakých informací tak učinil?
O proplacení faktur rozhodla Řídící komise projektu „Komplexní řešení portálu Zlínského
kraje“ a to na základě akceptačního protokolu.
Zpracovatel:
Odbor Kancelář ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje
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