Výroční zpráva města Přelouč

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
za rok
2013

Obecné shrnutí
a) počet podaných žádostí
V roce 2013 bylo doručeno 12 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 10 žádostem, a to přímým
poskytnutím požadované informace. V případě 2 žádostí o informaci bylo žadateli zasláno sdělení o
odložení žádosti, protože žadatel neuhradil požadovanou úhradu za poskytnutí informací.
b) nejčastější formy podání
V roce 2013 obdrželo město Přelouč 9 žádostí podaných elektronickou poštou a 3 žádosti podané
prostřednictvím datové schránky. Všechny žádosti jsou evidovány dle vnitřního předpisu č. 08/13.
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 Přelouč

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

12

Počet vydaných odpovědí v plném
rozsahu

10

Počet vydaných odpovědí v částečném
rozsahu

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

0

Počet vydaných sdělení o odložení
žádosti

2

Počet podaných odvolání proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

2

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

2

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

Kancelář tajemnice

Právní oddělení

Odbor životního
prostředí

Oddělení informatiky

Počet
žádostí

1

Rozkladová
komise obce,
úředníci
oprávnění k
úkonům

3

Existence VPS
s obcí Sopřeč,
měření rychlosti
v obci Sopřeč,
výlepové plochy
ve městě

2

Svoz odpadu,
údržba zeleně,
informace o
počtu
mysliveckých
stráží a
správních
deliktech

1

Veškerá
dokumentace
k veřejným
zakázkám

3

Investiční plány
města na roky
2013 a 2014,
dokumentace a
fakturace
k veřejným
zakázkám

2

Seznam
fungujících
stanic měření
emisí, pol.
příslušnost
členů
zastupitelstva
města

Odbor správy majetku a
infrastruktury

Odbor vnitřních věcí

Předmět
dotazu

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
V roce 2013 nevydalo město Přelouč žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části.
Počet podaných odvolání
V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o
odmítnutí žádosti o informace
V roce 2013 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve správním soudnictví na přezkum rozhodnutí v
oblasti poskytování informací.
Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2013 byly podány 2 stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, které směřovaly proti výši úhrady stanovené za poskytnutí
informací. Obě stížnosti byly spolu se spisovým materiálem předány nadřízenému orgánu, tj.
Krajskému úřadu Pardubického kraje, který svými rozhodnutími výši úhrad za poskytnutí informací
potvrdil. V obou případech krajský úřad v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že neshledal pochybení
Města Přelouč, ani při tvorbě Sazebníku úhrad za poskytnutí informací, ani při stanovení konkrétní
výše úhrady za poskytnutou informaci. Stěžovatel byl vyrozuměn o tom, že pokud neuhradí
požadované částky ve lhůtě stanovené zákonem, budou jeho žádosti o informace odloženy. K úhradě
za poskytnutí informace ve lhůtě nedošlo, proto byly žádosti o informace odloženy a žadateli byla
zaslána sdělení o odložení jeho žádostí.
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.

Zpracovala: Mgr. Veronika Dofková

