Výroční zpráva města Přelouče
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok
2018
I.

Obecné shrnutí

a) počet podaných žádostí
V roce 2018 bylo doručeno 5 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 5 žádostem, a to písemným
poskytnutím informace.
b) nejčastější formy podání
V roce 2018 obdrželo město Přelouč 2 žádosti podané elektronickou poštou, 1 žádost podanou
písemně prostřednictvím provozovatele poštovní licence, 2 žádosti podané prostřednictvím datové
schránky. Všechny žádosti jsou evidovány dle výše zmíněného vnitřního předpisu č. SM 16/2015.
Žádosti podané telefonicky evidovány nejsou a odpověď je poskytována obratem, stejnou formou,
jakou byla přijata žádost.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty poskytnuté informace, které svým charakterem nenaplňují definici
podle zákona 106/1999 Sb., mezi něž patří:
1. dotazy novinářů a hromadných sdělovacích prostředků, které jsou řešeny v návaznosti na
aktuální tématiku
2. informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky MěÚ
3. poskytování informačních materiálů o městě Přelouči

II.

Statistické údaje

Tabulka č. 1 Celková statistika žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a přehled jejich vyřizování

Celkový počet podaných žádostí o informaci
Počet vydaných odpovědí v plném rozsahu
Počet vydaných odpovědí v částečném rozsahu
Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti
Počet vydaných sdělení o odložení žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Počet poskytnutých výhradních licencí
Počet stížností podaných podle § 16a

5
5
0
0
0
0
0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0
0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

Tabulka č. 2 Počet a obsah žádostí tematicky členěné podle kompetencí odborů Městského úřadu
v Přelouči

Odbor/útvar

Počet žádostí

Oddělení pohledávek a přestupků

2

Odbor správy majetku

1

Odbor vnitřních věcí

1

Městská policie

III.

1

Předmět dotazu
Dotazník k BP (využívání IROP),
zajištění GDPR na úřadě
Investiční plány města na rok 2018

Zajištění techniky na volby
Dotaz na rušení nočního klidu, ul.
Hradecká

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části

V roce 2018 nevydal Městský úřad Přelouč žádné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
z důvodu, že nedisponoval požadovanými informacemi.
IV.

Počet podaných odvolání

V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

V roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve správním soudnictví na přezkum rozhodnutí v
oblasti poskytování informací.
VI.

Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
VII.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
VIII.

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek města Přelouč

Na webových stránkách města Přelouč www.mestoprelouc.cz jsou způsobem umožňujícím dálkový
přístup v sekci Povinně zveřejňované informace zveřejněny kromě povinně zveřejňovaných informací
o městu Přelouč jako povinném subjektu zveřejněny rovněž odpovědi na žádosti o informace a dále
rovněž Výroční zprávy města Přelouče o činnosti v oblasti poskytovaných informací podle zákona č.
106/1999 Sb., a Výroční zprávy o činnosti města za jednotlivé kalendářní roky.

V Přelouči dne 19.2.2019

Zpracovala: Mgr. Veronika Dofková

Tuto výroční zprávu za r. 2018 v oblasti poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., vzala na
vědomí rada města Přelouče na své schůzi konané dne 26.2.2019, usnesením č. 9/92019.

