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MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO 

 
 
 

 

 
Žádost o informace: 

 
Ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žadatel zdvořile žádá o poskytnutí informací: 

1. Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a provádí kontroly a s jakým 

výsledkem 

2. 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 

3. Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou 

délkou dobou čekání 

4. Kolik evidujete požadavků na směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se 

to týká 

5. Kolik má město TIC Turistických informačních center v jakém úseku ulic se nachází a o 

jakou složku se jedná 

6. Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center 

7. Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování, kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro 

vozíčkáře jaká je cena za parkování na 1hod. 

8. Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod 

jakou složku spadá, jaké kulturní historické památky město má a pod jakou složku 

spadají 

9. Kolik má město čerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké části města a jaký 

je název kdo je provozovatelem čerpacích stanic ve městě 

10. Kolik má město určených míst pro plavecký bazén, kdo je provozovatelem a jaké finanční 

náklady s tímto spojené městu platí provozovatel, jaká existuje nájemní smlouva žádám 

o jednu kopii poslední uzavřené této smlouvy 

11. Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory 

a jaké další sociální a zdravotní služby poskytuje 

12. Kolik má město nemocnic, které spadají do správy města a jaký je název kdo je 

provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí 

 

Odpověď 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené dne 27.07.2020 Vám zasíláme požadované  

informace. 

1. - obecně je úřad kontrolován na činnost v samostatné i přenesené působnosti. U 

samostatné působnosti provádějí kontroly Kontrolní výbor a Finanční výbor a 
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kontrolovány jsou všechny odbory úřadu. 

- výsledek kontrol je obvykle bez závažných pochybení. 

2. - za rok je podáno 0 odvolání. 

3. - za rok 2019 evidujeme 9 církevních sňatků. 

- dle zákona 301/2000 Sb., o matrikách v aktuálním znění. 

- čekací doba není žádná, vždy dle domluvy s druhou stranou. 

4. - požadavek na směnu nebo pronájem v současné době neevidujeme. 

5. - město má jedno informační centrum nacházející se v blízkosti náměstí. 

- příspěvková organizace města. 

6. - město žádné kina nemá. 

7. - velikost parkovací plochy je odvozena dle příslušné ČSN. 

- celkem je vyhrazeno 55 míst pro invalidních občany. 

- cena za parkování není stanovena. 

8. - městem protéká řeka Morava, která ve své polovině tvoří podélnou hranici katastru 

obce Staré Město u Uh. Hradiště a katastru obce Uherské Hradiště. 

- historické památky jsou: 

Památník velké Moravy spadající pod Zlínský kraj. 

9. - město má dvě čerpací stanice, První ČS Benzina se nachází na okraji města ve směru 

na Brno, druhá ČS Shell nedaleko obchodní zóny na ulici Východní. 

10. - pro výstavbu plaveckého bazénu není určeno žádné místo. 

- město provozuje sezónní koupaliště, správcem je příspěvková organizace města a 

proto nájemní smlouva neexistuje. 

11. - město vlastní dva domy s pečovatelskou službou, domov pro seniory nemá a není 

poskytovatelem ani zřizovatelem sociální služby. 

12. - město nemocnice nemá. 
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