Výroční zpráva
o činnosti KrÚ JMK v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2002
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., v platném znění.
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. 3/01 „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 kladně vyřízených žádostí
Počet odložených žádostí
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona

25
21
4
0
0
0

Z uvedeného přehledu vyplývá, že žádosti o poskytnutí informací, které podléhají režimu zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění byly v roce 2002 na KrÚ JMK podány a vyřizovány v celkovém počtu 25 v následujícím
členění podle odborů , které je vyřizovaly:
odbor
Sekretariát hejtmana

počet žádostí
4

Kancelář hejtmana
Sekretariát ředitele

1
2

Územního plánování a
stavebního řádu

3

Vnějších vztahů

2

Legislativní a právní

3

Ekonomický

2

Školství

7

Sociálních
zdravotnictví

věcí

a

1

obsah žádosti
Žádost o sdělení kde je možné získat informace o znaku a
praporu JMK
Informace o spolupráci JMK s neziskovými organizacemi
Žádost o zápis rozhodnutí poroty ve veřejné soutěži na logo
JMK
Otázky k financování krajů
Dotaz na ceny, rozměry, plánky, fota průmyslových zón
Stavební řízení v kauze ÚPD Kostelíček
Personální složení KrÚ JMK
Žádost o informaci. o dodateč. povolení stavby garáže a hosp.
části Miklíkových a Salčákových
Informace o stavbě Josefa Grygara
Informace ke spis. Podkladům ve věci stavba ŘRD v Brně
Medlánkách
Sdělení termínů RJMK a ZJMK a souvisejících tisk. konferencí
Vydávání krajských novin
Činnost kontrolního výboru ZJMK a uvolněných členů ZJMK
Žádost o poskytnutí výkladu k zákonu o krajských volbách
Informace o působení dosavadního starosty
Žádost o rozpočet JMK r. 2002, seznam školských zařízení a
ostatních PO, jejichž zřizovatelem je kraj
Informace zda JMK sestavuje rozpočtový výhled a zda je
přístupný veřejnosti
Fungování soukromých ZUŠ v JMK
Informace o možnostech studia
Informace ve, kterých zařízeních a kolik je umístěno dětí a
mládeže s nařízenou ústavní výchovou
Informace o počtech studentů maturitních a 3. ročníků gymnázií
Žádost o vyplnění tabulek-dotace 2001, 2002
Žádost o potvrzení existence školské příspěvkové organizace
Granty na podporu tělovýchovných organizací a spolků
v r.2003
Dotaz k výkonu civilní služby - plat

Všechny žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

Pro informování veřejnosti je ve vstupní hale budovy 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. Jiří C r h a v.r.
ředitel
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
V Brně dne 17.2.2003

