
2007

Sdělena informace odborem životního prostředí  ohledně podmínek  kácení stromů mimo les

Sdělena informace odborem životního prostředí  o systému  odpadového hospodářství města

2008

Sdělena informace o bezdrátovém informačním systému města                           

sdělena výše nákladů na servis informačního systému města

Předány kopie nájemních smluv k Besednímu domu ( 2002-2008)

sdělena informace, že město nežádalo dotaci na územní plán

(13 dotazů)  sděleny informace k pravidlům procesu tvorby územního plánu města

2009

Sdělena informace, jak je řešeno odpadové hospodářství města, sdělena informace o významných 

krajinných prvcích v Ivančicích

Předána kopie vyjádření OŽP k výstavbě garáží v Alexovicích u domu č. 28

Sdělena informace o vlastnických vztazích k přístavkům kina a k pozemkům, na nichž se nacházejí

Sdělena informace o nákupu PC programů pro práci s geo.  daty od r. 2002 a o jejich ceně

2010

Sdělena informace o hlavních projektech ORP Ivančice na úseku životního prostředí 2007 a 2008 vč. 

výdajů

Sdělena informace kolik bylo schváleno kácení stromů mimo les v r. 2008 a 20009 v Ivančicích

Sdělena informace –vysvětlení ohledně nesprávných tísňových čísel na web. stránkách města

Sdělena informace o neexistenci nových skutečností ve správním řízení

Sdělena informace k otázce návrhu na odpis zbytkových zásob bentonitu Ivančice-Réna

Sdělena informace-vysvětlení k údajné nehospodárnosti produktů GIS

Sdělena  informace k bodu rady RM 21/R10 z 21.5.2010

Sdělena informace o pravidlech výběrového řízení ne pozici vedoucí  odboru MěÚ odbor správních 

činností



Sdělena informace ohledně změny struktury MěÚ, kvalifikace zaměstnance, elektronického 

docházkového systému

(2 dotazy) sděleny informace o  investičních akcí ch města v r. 2010

2011

Sdělena informace, že  na MěÚ Ivančice byla v r. 2010 vedena 2 řízení dle § 5 z.č. 40/1964 Sb. , a to 1) 

neoprávněné užívání zařízení restaurace, kde řízení bylo zastaveno, když ani po výzvě správního 

orgánu žadatelka nedefinovala, v čem měl spočívat pokojný stav a jeho existence nebyla prokázána; 

rozhodnutí bylo vydáno ve třicetidenní lhůtě, 2) neoprávněné užívání zařízení minipivovaru, kde 

řízení bylo zastaveno, když ani po výzvě správního orgánu žadatelka nedefinovala, v čem měl spočívat 

pokojný stav a jeho existence nebyla prokázána; rozhodnutí bylo vydáno ve třicetidenní lhůtě; 

v žádném  z uvedených případů nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.; u MěÚ Ivančice byla (do 

31.12.2010)  pověřena vedením správního řízení dle § 5 občanského zákoníku pracovnice 

s právnickým vzděláním.

Sdělena informace, že na MěÚ Ivančice jsou mimořádné situace řešeny na odboru sociálních věcí v 

rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, a to mimořádnými dávkami hmotné nouze 

v tom rozsahu, jak stanoví zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi.; předmět dotazu ( kolik osob 

žádalo v roce 2010 o finanční pomoc v mimořádné situaci sociální komisi/výbor města, kolika osobám 

byla přiznána finanční pomoc v mimořádné situaci, jaká byla celková částka rozdělená touto formou 

v roce 2010, kolik z celkové částky bylo vyplaceno formou poukazů, kolik z osob, kterým byla finanční 

pomoc přiznána, tvořili samoživitelé/samoživitelky, jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci, 

zda jsou kritéria zachycena v nějakém dokumentu)  směřoval do sociální aktivity samosprávy města-

tam je odpověď na všechny otázky negativní.

Sdělena informace, že  na MěÚ Ivančice se od roku 2006 nepovoloval žádný nový přechod pro 

chodce; že se  obecně se postupuje dle z.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

v platném znění, a procesně podle z.č. 500/2004 Sb., správní řád , v platném znění; informace o 

budoucím rozhodnutí se dle § 2/4 z.č. 106/1999 Sb. neposkytuje

Sdělena informace, že v roce 2010 bylo z dotace ČEZ pořízeno 4000 ks informačních letáků pro 

židovský hřbitov za 9840 Kč, 5250 ks informačních letáků k 65. výročí osvobození za 13530 Kč, 3000 

ks pohlednic k 775 let Budkovic za 9900 Kč; z dotace JmK pořízeno2700 ks brožury „Přehled sociálních 

služeb pro ORP Ivančice“ za 30780 Kč; město Ivančice pořídilo 2700 ks propagačních vizitek města za 

9000 Kč, 100 ks novoročenek za 2700 Kč, 450 ks novoročenek za 8460 Kč.

Sdělena informace, město Dolní Kounice s městem Ivančice nespolupracovalo na tvorbě 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,  žádným způsobem se na jeho tvorbě nepodílelo; 

z tohoto důvodu nemohlo být do tohoto projektu jakýmkoli způsobem včleněno, žádné požadavky 

ani podněty nebyly vzneseny; s otázkou, zda MěÚ  v Dolních Kounicích podal žádost o dotace 

v sociální oblasti je třeba se obrátit na tamní úřad.



 Poskytnuta  kopie písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované dle § 80 z.č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku uveřejněnou v uveřejňovacím subsystému 

ISVZ pod ev. č. 60054701.

 Poskytnuta kopie rozhodnutí o umístění stavby č.j. S-MI5042/2010-SÚ-Ho a kopie stavebního 

povolení S-MI9279/2010-SÚ-Ho                                               

Sdělena informace, že  výše poplatku za pronájem hrobového místa je 32 Kč/m2 na hřbitově 

v Ivančicích, 26 Kč/m2 na hřbitově v Řeznovicích, 20 Kč/m2 na hřbitově v Budkovicích; vsypové místo 

na hřbitově v Ivančicích 200 Kč/10 let, rozptyl na rozptylové loučce v Ivančicích 800 Kč za 1 rozptyl; 

výše poplatku za svoz odpadu na rok je 500,-Kč/rok, pro děti do 3 let a občany nad 70 let je 450,-

Kč/rok, svoz je v cyklu 1x 7dní u bytové zástavby (sídliště) a ostatní je v režimu 8+4, tj. 8 měsíců 

v cyklu 1x14 dní a 4 měsíce 1x7 dní;  výše poplatku ze psa je 800 Kč/rok pro pracující,bytové domy, 

400 Kč/rok pro pracující, rodinné domy a ostatní, 100 Kč/rok pro důchodce bez vedlejšího příjmu.




