VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění
za rok 2005
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu
s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho
činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
V souladu se zákonem poskytuje Krajský úřad Jihomoravského kraje žadatelům informace
na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.
Podrobný postup pro uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím Krajským
úřadem Jihomoravského kraje je upraven organizační směrnicí KrÚ č. 10/04 „Zásady pro
realizaci práva občanů na svobodný přístup k informacím na Krajském úřadě Jihomoravského
kraje“.
Přehled o vyřizovaných žádostech:
Počet podaných žádostí o informace
Počet částečně zamítnutých žádostí rozhodnutím
Počet zamítnutých žádostí rozhodnutím
Počet odložených žádostí
Počet podaných odvolání
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona
Počet zpoplatněných žádostí o informaci
Celková výše uhrazených nákladů za poskytnutí informací v Kč

271
28
16
17
41
7
0
12
5119

Z uvedeného přehledu vyplývá, že žádosti o poskytnutí informací, které podléhají režimu
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly v roce 2005 na KrÚ JMK podány a
vyřizovány v celkovém počtu 271. Oproti předchozímu roku 2004 se jedná o nárůst o 162
žádostí tj. o 148 %.
Počty žádostí členěné podle odborů, které je vyřizovaly a oblasti, kterých se žádosti
nejčastěji týkaly.
odbor
kancelář hejtmana
kancelář ředitele

počet žádostí
11
2

nejčastější žádosti
Informace týkající se rychlostní komunikace R43
Publikace KrÚ JMK v tisku
Informace ke zprac.bakalářské práce na téma Reforma

územního plánování
a stavebního řádu

151

právní a organizační

43

dopravy

14

regionálního rozvoje

1

životního prostředí
a zemědělství
sociálních věcí

3

veřejné správy-stav a perspektivy
Informace o výběrovém řízení na vedoucí odboru
územ.plánování a stavebního řádu
Informace o hospodaření s majetkem ve veřejné správě a
způsobu vytvoření systému vnitřní kontroly a kontroly
hospodaření obcí
Informace o územní prognóze rychlostní komunikace R43
Umístění směrnic JMK na WEBu
Informace ke spolupráci s Dolním Rakouskem
Pracovní cesta zastupitelů do Rakouska-cestovní zpráva
Podpora zahraničních institucí-žádost o potvrzení pravdivosti
skutečností
Informace o rozpočtu pro r. 2005
Informace o správních poplatcích
Rozpočet od roku 2001-2004
Informace k rychlostní komunikaci R43
Informace k územní prognóze Břeclavska
Informace o korespondenci související s R43
Poskytnutí materiálů ze schůzí RJMK k R43
Žádost o seznam obcí v JMK-kontakty
Informace o vystavení čes.oddacího listu pro čs.občanku
vdanou v USA
Informace o podmínkách udělení státního občanství
Politické složení RJMK v období 2000-2004
Přehled o místních referendech konaných v JMK
Zaslání materiálů ze schůzí RJMK hlavně k R-43
Informace o návrzích projektů pro financování s příspěvkem
z fondu EU v letech 04-05, které se týkají dopravní
infrastruktury v JMK
Informace o trase budoucí dálnice Brno-Vídeň
Poskytnutí hlukové studie letiště Brno-Tuřany, kopie
kolaudačního rozhodnutí
Dotaz na počet žádostí o povolení výjimky pro umístění
stavby v sil.ochranném pásmu
Plnění úkolů JMK dle smlouvy o realizaci ŽUB
Informace o financování projektů dopravní infrastruktury na
území JMK z fondů EU
Informace o schválení výzvy jednomu zájemci na veřejnou
zakázku“Zpracování regionálního operačního programu
NUTS2 Jihovýchod“ pro programovací období 2007-2013
Informace o výši finančních prostředků, které JMK vynaložil
na propagaci EU
Rozvoj mezinárodní letecké dopravy v JMK Brno-Tuřany
Materiál do RJMK ke smlouvě o dílo monitoring ovzduší

1

Poskytování sociálních služeb v JMK

zdravotnictví

10

Krajský živnostenský úřad
školství

1
16

Informace o zdravotnických subjektech JMK
Registrace nestátních zdravotnických zařízení
Zajišťování LSPP v rámci registrace praktických lékařů
Stav zdravotnictví v Hodoníně
Dozor nad dodržováním zákona č. 40/19995 Sb.
Příspěvek na dopravu žáků škol
Adresář škol
E-mailové adresy MŠ a ZŠ
Počet středních škol v JMK
Informace o dotacích
Seznam dětských domovů, kontakty

kontroly

5

vnějších vztahů

4

ekonomický

9

Informace o činnosti odboru školství

Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.
Pro informování veřejnosti je před budovou Krajského úřadu Jihomoravského kraje
umístěna úřední deska, která obsahuje povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1
zákona. Tyto informace včetně této výroční zprávy jsou v souladu s § 5 odst. 2 zákona také
přístupny na internetových stránkách kraje.

Ing. Stanislav J u r á n e k
hejtman
Jihomoravského kraje

V Brně dne 6.2.2006

Ing. Jiří C r h a
ředitel
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

