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 2003
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. 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 zamítnutých žádostí rozhodnutím
Počet odložených žádostí
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona

115
112
1
2
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 2003 na KrÚ JMK podány a vyřizovány v celkovém
počtu 115.
Počty žádostí členěné podle odborů, které je vyřizovaly a oblasti, kterých se žádosti nejčastěji
týkaly.
odbor
kancelář hejtmana

kancelář ředitele

počet žádostí
5

6

kontroly

3

vnějších vztahů

19

nejčastější žádosti
Dotazy na symboly kraje
Dotaz na způsob hospodaření ÚMČ Brno-Líšeň
Dotaz na převedení Vojenské nemocnice pod civilní správu
Dotaz na fungování IDS
Dotaz kontaktní místa veřejné správy
Dotaz na výši odměny neuvolněného člena ZJMK
Dotaz na postavení KrÚ a jeho činnost
Seznam veřejných zakázek JMK od jeho vzniku
Počet zaměstnanců JMK
Seznam právnických osob spravovaných JMK
Sdělení osoby stavebníka
Dotaz na informaci ve věci chybně uvedeného data zpracování
usnesení VK ZJMK na internetu
Postup při vyřizování stížností
Informace o krajském tisku
Dotaz ohledně změn hranic JMK
Dotaz k rozpočtu JMK
Informace o veřejných zakázkách

ekonomický

2

organizační a informatiky

18

legislativní a právní

20

kultury

2

regionálního rozvoje
životního
prostředí
a
zemědělství
sociálních věcí a zdravotnictví

1
1
15

školství

23

Postoj JMK k obcím a neziskovým organizacím
Informace o krajských symbolech
Informace o výběrových řízeních JMK
Koncepce mezinárodních vztahů JMK
Přehled čerpání rozpočtu v 1.pololetí 2003
Informace o rozpočtu-příjmy, výdaje, program. dokumenty
Kontakty na obce v kraji
Přehled schválených dotací v kultuře v roce 2003
Usnesení kontrolního výboru
Seznam obcí s rozšířenou působností
Seznam obcí s pověřeným obecním úřadem
Informace o složení ZJMK, počet neuvolněných členů
Informace o vybraných sdruženích právnických osob
Informace o formě a obsahu správní žaloby
Informace o vyřizování st. občanství-tiskopisy, kontaktní
spojení
Informace o uzavření sňatku v cizině
Postup při získání hlasovacího průkazu k referendu
Zaslání zásad pro poskytování dotací
Dotaz kdo vyřizuje nové pasy
Informace o ověření údaje o zápisu do matriky
Informace o o provádění ověřování podpisu a platnosti OP
Informace o Věstníku právních předpisů
Informace o místním referendu
Dotaz na ohrožené památky v JMK
Žádost o adresář kulturních zařízení a institucí v JMK
Dotaz ohledně žádostí o dotaci na výstavbu nájemních bytů
Využití území v okolí ul. Myslínova Brno
Dotaz na kompenzační pomůcky
Dotaz na příspěvky na individuální dopravu těžce zdravotně
postižených
Dotaz na pohotovosti lékáren v JMK
Dotaz na nově registrované privátní lékaře
Dotaz na osvědčení ČLK k výdeji zdravotnického materiálu
Seznam zdravotnických a sociálních zařízení
Informace o nároku na úhradu nákladů spojených se změnou
vytápění
Informace o nároku a možnosti předčasného důchodu
Informace o LSPP
Informace o umístění do ÚSP
Seznam a počty absolventů SŠ okresu Vyškov
Informace ke konkursnímu řízení na obsazení fce ředitele školy
Přehled právních předpisů jimiž se řídí ředitelé školy
Pilotní programy v rámci I.etapy realizace SIPVZ
Kritéria ke zrušení škol, kolik ZS bylo od 1.1.2002 zrušeno
Rozpočty OŠ pro rok 2002 a 2003
Přidělování asistentů pro mentálně postižené děti
Žádosti o seznamy různých druhů škol v JMK
Informace k přijímacímu řízení na SŠ
Vzdělávací programy národnostních menšin

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. Jiří C r h a v.r.
ředitel

Krajského úřadu Jihomoravského kraje
V Brně dne 23.2.2004

