Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
za rok 2018
Postup

města

Netolice

a

jeho

orgánů

při

poskytování

informací

podle

zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
je upraven Pravidly pro zajištění přístupu k informacím, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2000.
Město Netolice, resp. jeho orgány, jsou povinnými subjekty podle zákona, přičemž výkonnou složkou,
která zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů města, je Městský úřad Netolice. V souladu
se zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti o informace, a těch se tato zpráva týká.
Za rok 2018 bylo podáno celkem 7 písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona.
Na žádosti o informaci bylo odpovězeno v zákonné lhůtě.
Celkový přehled o podaných žádostech o informace je patrný z následující tabulky:

Č. j.

Došlo
11. 1. 2018

Způsob vyřízení žádosti
Odpovězeno
Odloženo
Odmítnuto
dne
dne
dne
25. 1. 2018
-

Vyřízení odvolání
-

5. 2. 2018

19. 2. 2018

-

-

-

21. 5. 2018

4. 6. 2018

-

-

-

15. 6. 2018

29. 6. 2018

-

-

-

15. 8. 2018

29. 8. 2018

-

-

-

17. 8. 2018

31. 8. 2018

-

-

-

29. 11. 2018

13. 12. 2018

-

-

-

Podaná odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet vydaných rozhodnutí soudu vůči orgánům města ve věci poskytování informací

0

Počet řízení o sankci vůči orgánům města za nedodržení zákona

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných dle § 16a zákona

0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona:


V průběhu roku starosta města, místostarosta, zastupitelé, tajemník MěÚ a zaměstnanci MěÚ
poskytli řadu ústních, telefonických i elektronických informací o činnosti úřadu i města institucím
a občanům, kteří se na městský úřad obrátili, i když se přímo neodkazovali ve svých žádostech
na zákon. Počet těchto žádostí není dle § 13 zákona součástí výroční zprávy.



Informace jsou žadatelům sdělovány na zasedání zastupitelstva města, prostřednictvím úřední
desky, webových stránek, obecního rozhlasu, městského periodika – Netolického zpravodaje a
řadou dalších méně formálních způsobů.

Tuto výroční zprávu projednala Rada města Netolice na svém jednání dne 25. 2. 2019 pod číslem
usnesení 47/2019.
V Netolicích, dne 25. 2. 2019

Mgr. Vladimír Pešek v. r.
starosta města Netolice

