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Klobouky u Brna: 3. 9. 2020

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaši žádosti o informace ze dne 26.7.2020, doručené prostřednictvím datové schránky
dne 20.8.2020, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám sděluji následující:
Požadovaná informace:
Kdy může dojít k nabídce ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor?
Kdy úřad vydává povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění
stavebních prací (překopy, výkopy, montážní jámy pro podvrty apod.)?
Kdy a za jakých podmínek vydává úřad Závazek o záručních podmínkách a vyjádření (souhlas)
vlastníka místní komunikace?
Kdy úřad může poskytnout ze svého rozpočtu na žádost žadatele žádost o dotace?
Kdy úřad povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a za jakých podmínek?
Kdy a za jakých právních podmínek může úřad podat nabídku k prodeji nepotřebné věci?
Odkdy je možné žádat o podporu z programu COVID – nájemné, kým je program notifikován a kdo
tuto výzvu zveřejňuje?
Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a provádí kontroly a s jakým výsledkem?
Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále k tomuto právnímu
předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí, v jaké délce stanovené zákonné
lhůtě?
Kolik ročně evidujete církevních sňatků, dle jakého platného právního předpisu, s jakou délkou
dobou čekání?
Kolik má město TIC Turistických informačních center, v jakém úseku ulic se nachází a o jakou
složku se jedná?
Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro
vozíčkáře, jaká je cena za parkování na 1 hod.?
Poskytnutá informace:
1. Nabídka na pronájem nebytových prostor - schválení Radou města.
2. Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem provádění stavebních prací- úřad vydává
povolení v souladu se zněním zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění.
3. Závazek o záručních podmínkách- nevydáváme a vyjádření (souhlas) vlastníka místní
komunikace-na základě žádosti.
4. Žádosti o dotaci - projednání v orgánech obce.
5. Agenda kácení dřevin rostoucích mimo les - v souladu se zněním zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
6. Nabídka na prodej nepotřebných věcí - v souladu se zněním zák.128/2000 sb., o obcích
v platném znění.

7. Žádost o podporu z programu COVID – viz. https.://najemne.mpo.cz
8. Kontroly agend ze strany POV a Krajského úřadu - průběžně dle plánu kontrol těchto institucí.
9. Odvolání dle zák. 106/1999 Sb.,- viz. https://www.kloboukyubrna.eu/mestsky-urad/povinneinformace/
10. Církevní sňatky – ročně je v našem matr. obvodu uzavřeno cca 5 církevních sňatků, dle zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách a vyhlášky 207/2001 Sb., po předložení potřebných dokladů
matrika vydá protokol k uzavření manželství a Osvědčení k uzavření církevního sňatku cca
do týdne.
11. Turistická informační centra – v současné době město žádné TIC neprovozuje.
12. Parkovací plocha pro vozíčkáře- město nemá žádné vyhrazené parkovací místa, poplatek není
stanoven.
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