
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Žádost o informace o počtech úkonů provedených v rámci vybraných 

agend přenesené působnosti  
 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): o počtech úkonů 
provedených v rámci vybraných agend přenesené působnosti – výkonu státní správy 
v roce 2016 (od 1.1.2016 do 31.12. 2016) provedených vašim úřadem. Požadované 
informace jsou blíže specifikovány po jednotlivých agendách níže. 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mailem  
 
Dne: 08.03.2017 
 
Odpověď na žádost: 
 

1. Počty úkonů provedených stavebním úřadem  

Poř. č. Úkon Počet úkonů 

v roce 2016 

1.1. Počty všech rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v řízeních vedených 

na základě zákona č. 183/2006 Sb. 

115 

1.2. Počty všech souhlasů vydaných stavebním úřadem na základě zákona č 

183/2006 Sb. 

271 

1.3. Počty veškerých usnesení vydaných v rámci řízení vedených na základě 

zákona č. 183/2006 Sb. 

28 

1.4. Počty sdělení k užívání stavby 

 

99 

1.5. Počty ohlášení změn stavby před dokončením 

 

13 

1.6. Počty ohlášení o odstranění stavby 

 

16 



 

 

2. Počty úkonů provedených vodoprávním úřadem 

Poř. č. Úkon Počet úkonů 

v roce 2016 

2.1. Počty vydaných vyjádření a stanovisek (samostatná i společná) 

 

237 

2.2. Počty vydaných rozhodnutí v řízeních vedených vodoprávním úřadem 

 

155 

2.3. Počty kolaudačních souhlasů vydaných vodoprávním úřadem 

 

22 

2.4. Počty řešených přestupků a správních deliktů 

 

22 

2.5. Počty udělených pokut, sankcí za přestupky a správní delikty 

 

22 

 
3. K přestupkům v dopravě (zák.č. 361/2000 Sb. § 125c až 125j)  

Poř. č. Úkon Počet úkonů 

v roce 2016 

3.1. Počty přestupků došlých k řešení Mk od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

(včetně počtu přestupků zjištěných automatizovanými technickými 

prostředky používanými bez obsluhy) 

418 

3.2. Počty odeslaných výzev k úhradě určené částky dle § 125 odst. 1 zák. č. 

361/2000 Sb. 

§ 125 zrušen 

zákonem č. 

133/2011 Sb. 

3.3. Počty přestupku/správních deliktů vyřešených uhrazením určené částky 

na základě zaslané výzvy dle § 125 h odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb. 

§ 125 zrušen 

zákonem č. 

133/2011 Sb. 

3.5. Počty přestupků vyřešených v blokovém řízení 6 

3.6. Počty přestupků vyřešených v příkazním řízení 207 



 

3.7. Počty přestupků vyřešených ve správním řízení 

 

156 

3.8. Počty přestupků jejichž vyřešení přešlo z roku 2016 do roku 2017 

 

48 

 

4. K agendě cestovních dokladů a občanských průkazů 

Poř. č. Úkon Počet úkonů 

v roce 2016 

4.1. Celkový počet vydaných cestovních dokladů 

 

1069 

4.2. Celkový počet vydaných občanských průkazů 

 

4100 

4.3. Celkový počet skartovaných občanských průkazů 

 

3726 

 
 
 
Ing. Stanislav Zemánek 
Tajemník 
Městský úřad 
Moravská Třebová  


