vÝnoČNÍzpnÁva
o činnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb', o svobodném přístupu
k iníormacím' ve znění pozdějších předpisů

za rok 2010

V souladu s$ 18 otist. ] zákona č. 106/1999 Sb', o svoboclnérl přístupu k infomacÍn.
ve Zněni zakona č.6112006 Sb' (dále jen '.zákon č' 106/J999 Sb'") Jihomoravský kraj,
resp' jeho orgány jako povinné subjekty zveřejňují následtrjící Íldaie, k1elé se týkaji jejich
činnosti \' oblasti posk1'tovilní informací podle zákorra č' i 06/1999 Sb' za rok 201 0'

a) počet podaných žádostí o inlbrmace a počet vydaný'ch rozhodnutí o odmítnuti
žádosti - s 1B odst.

-

1

písrn' a) zákola č- 106/1999 Sb-:

podané (písemné)žádosti o informace| 530
r'ydaná rozhodnutí o (,.úplném") odmítnutíŽádosti o infolmace: |2
\Ydaná rozhodnutí o částečnén]odtnítnutí Žádosti o inlbrmace: 97

b) počet podarrých odvolání - s i8

odst-

1

písm. b) zákona č' 106/1999 Sb-: 23

c) opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu, ve Yěci přezkoumání

zákonnost'i
rozhodnutí povinného subjc|(tu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informacc a přehl€d
všech výr|ajů, kteró povinný subjclrt' q'naložil v souvislosti se soudními řizcnimi
o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 sb., a to Yčetně nákladů
na sYé vlastní zaměstnance a nál(ladů na práyní zastoupení - $ 18 odst' 1 písm' c)
zákona č' 106/1999 Sb.:

-

opis podstatných částíkaždéhor'ozsudL<u soudu' ve věci piezkoumání z;ikonnostj
rozhodnutí povinného subjeldu o odmílíutíŽádosti o pc]skyt11utí inforrllce porinnl
.ubJeklŽadne l:rk.'\ é 167.rrdl'1 rlem:1'

-

přehled všech výdajťl, které povinný subjekt vynaložil v souvis1osti se sorrdníni
iíZeními o právech a povinr'rostech podle zákorra č' 106/1999 Sb. (včetrrě nákladťr
na své vlastní Zaněstnance a nákladů na práulí zastoupení):

Nálťada nákladů říZení:

v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnosteclr poclle

zákona
č' 106/1999 Sb. nevznikly povinnómu subjektu Žár1nó náklad-v_ rra soudem stano\'ené
nri}uadě náklaclů řízeni.

Náklady na zaměstnanceI

V souvislosti se soudnírni řízeními o právech a povil]l]ostcch podle zákona
č' 10ó/1999 Sb' nevznik]y povirurérnu srrbjcktu ž1rdnénáklady rra v]astní zaměstlliulge'
Zpraoor'ání agendy soudních řízeníbylo zabczpečeno příslušnými zaměstnanci
Jihonolavského loaje, a to se zvýšenym pracovním úsilímv támci stanovené pracovní
doby bez negativního vli\'u na výkoD ostatní agendy těchto zaměstnanců.

N@:

sc soudními říZcrrími o

a

povir'rnosteclr podle zÍkona
č' 106/1999 Sb' nebyl Jilromoravský l(raj plávně zastoupen' tzn. povinnému subjektu
n<rzni\l1 zadni nillod1 rla prjr ní u cstoupeni'

v souvislosti

právech

d) rlÍčetposlrytnurych výhradních Iicencí, včetně odůvodněnínezbytnosti poskytnutí
l"Íhradni licencc - $ 18 odst' 1 písm. d) zákona č' 106/1999 Sb':
V roce 20l0 neb}]y poskytnuty žádné Výlťadníljccncc'

e) počet stížnostípodaných podlc $ I6a zákona č. 106/1999 Sb'' důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich

I. Počct stížnostíDodanÝch dle 6

vyřízení - $ l8 odst' 1 písn- c) zrikon:r č' 106/] 999 Sb':

l6a zákona č. 106/1999 sb.

celkový počct stížností:

.
.

KrÚ JN{Kjako povinný sLLbjekt:
KrU JMK jako nadřízený orgiin:

359

t)i
106

It. Důvodv Dodání stížností
stíž]|osti na postllp při t'yřizování žirhsti o i
z toho určené:
. KrÚ JMKjako povinnému subjektu:
. KrÚ JMK iako nadřízenému orgánu:

sÍížnqstihd ýýši úhÍqdy
z toho určeié:
. KJÚ JMKjako povinnému subjek1u:
. KrťI JMK j|ůo nadřízenému orgánu:

ÍoÍmace: 307
)09
98

44
8

III. ZDůsob vyřízení stížnosti

KrÚ JMK jako poýiltný subjekt

C

postoupeno naclřízefiéfuu ofgán1l
z tohol
L)
- stíŽnosti oprávněné:

253
24',7

4i

.

2.3

_

5

nadřízený orgán doposud nelozhodl:
- stíŽnosti podané opoŽděně:
- stížnosti podané předčasně:
- věc jiŽjednou rozhodnutá|
wřizeno ý autorelneduře:

KÍÚ IMK iako nd(třize ý oryin
-

1ó0

- shŽnosti neoprávnéné'2)
- stlznostj v čisti opr'avlrené:'r

9

l

4
6
106
16

stizn'lqti nnrávnene:|)
stIŽnosti neoprárnéné:2)
stlŽnosti \ časti op1nvnené:'
stížnosti podané opožděně:

51

2

1

1) dalši infořmace rztahující sc k uplatňoYání zákon^

č.- 106/1999

Sb. - { 18 odsl.

1

písm' 0 Zákona č. 106/1999 Sb':

Žádosti o poskytnutí infolmace se vroce 20i0' obdobně jako v nrinulých ]etech,
v největším počtu týkaly informací ohledně pořizování a schváleni lJzemnílro plánu
velkého ťizenního celku Břeclavska. komunik:rce R 43 a kon'runikace R 52' Dále byly
vroce 2010 obdobně jako v minulých letech v lrojném počtu poŽadován-Y iníbnnace
týkaiícíse čimosti Racly Jihomoravského kraje a Zastupitelstva .lihornoravského kraje
(byly poŽadováry zejména mateliály určenépro lozhodo\'ání těchto orgálů
Jihomoravského kraje).

V Brně dne 7' 2'

201
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:un' veraíojaokova

hejtLlan JihoLnorc
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kraje

přikáz.l povinnómu subjek1u Žádoý v]'řídil' |)o|l' ZnénilvýŠiÚhmdl
j]
PoýuppoÝiníéhoÍlbjeklÚ
orgÚ ! č!ýi niik'.lDo\ in!énu í]bick1Ll Žádost lyřídit a v tásti toslup poÝnnrélro subickh] pot\
orgán

r)nadiizenýorgá]r potv
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Kr lVr.
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