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 2004
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 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

109
100
5
5
5
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 2004 na KrÚ JMK podány a vyřizovány v celkovém
počtu 109.
Počty žádostí členěné podle odborů, které je vyřizovaly a oblasti, kterých se žádosti nejčastěji
týkaly.
odbor
kancelář hejtmana

počet
žádostí
16

kancelář ředitele

7

kontroly

2

vnějších vztahů

5

nejčastější žádosti
Žádost o zveřejnění seznamu členů RHSD
Žádost o územní prognózu JMK
Posuzování vlivu rychlostní komunikace R-43
Dotaz na letecký den Brno-Tuřany
Dotaz na kontrolu hospodaření obcí a krajů
Dotaz na neslučitelnost funkce člena zastupitelstva
Dotaz na přechod kompetencí ze zrušených OkÚ na obce II.a III.typu
Údaje o vzdělávání pracovníků veřejné správy v obl.ŽP
Používání recyklovaného papíru, třídění a svoz odpadů
Postavení zaměstnanců KrÚ JMK a hejtmana JMK
Informace o počtu stížností a petic řešených v r.2003
Informace o počtu kauz správního řízení na OD řešených ředitelem
kr.úřadu
Informace o leteckém dni
Dotaz ohledně nejnižšího místa v JMK
Dotaz k rozpočtu JMK
Informace o dohodě JMK s regionem Lombardie v Itálii
Informace personálním obsazení jednotlivých odborů KrÚ JMK na
internetových stránkách

ekonomický

3

územního plánování
a stavebního řádu

12

právní a organizační

30

dopravy

1

regionálního rozvoje

3

životního prostředí
a zemědělství
sociálních věcí
a zdravotnictví

3

školství

13

14

Přehled plnění rozpočtu v r. 2003
Poskytnutí rozpočtu-r.2002,2003,2004
Výstavba a varianty vedení trasy rychlostní komunikace R-43
Dotaz zda bude realizovaná výstavba dálnice na území Troubsko,
Ostopovice,Moravany
Otázky odborné způsobilosti předsedkyně stavební komise
Žádost o seznam obcí v JMK-kontakty
Informace o výměně OP
Informace o vybavování státního občanství
Žádost o databázi starostů JMK
Žádost o databázi místostarostů
Zaslání materiálů ze schůzí RJMK k R-43
Seznam nových členů rady, oblasti působnosti, kontakty
Dotaz na zřízení sociálního zařízení a přístřešku na zastávce Modřicekonečná
Výběrové řízení na dodavatele jednotného značení kulturních a
turistických cílů
Informace o výši finančních prostředků, které JMK vynaložil na propagaci
EU
Rozvoj mezinárodní letecké dopravy v JMK Brno-Tuřany
Informace o informacích poskytnutých podle zák.č.123/1998 Sb.,o právu
na informace o životním prostředí a podle speciálních předpisů
Dotaz k civilní službě
Ordinační hodiny LSPP v JMK
Dotaz na výběrové řízení na zubního lékaře-Čejč
Dotaz na výdaje spojené s výkonem st.zdr.dozoru
Činnost obcí III.typu při zprostředkování náhradní rodinné péče
Posuzování nároku na sociální dávky
Výpis škol a počet žáků škol zřizovaných JMK
Přehled výdajů JMK v oblasti celkových investičních nákladů na žáka
krajské školy
Informace o počtu zaměstnanců odboru školství
Otázky vzdělávání dětí v DD v JMK
Dotaz na navýšení počtu zaměstnanců bez odpovídajícího navýšení
rozpočtu školy
Ke kolika úrazům došlo při školních aktivitách v r.2003,1.pol.2004
Počty žáků vzdělávaných podle Rehabilitačního vzděl. programu pomocné
školy
Informace ve věci vysokoškolských skript
Kriteria při výběr.ř. na ředitele Gymnázia Slovanské nám.

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.
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