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
2015

I.

Obecné shrnutí

a) počet podaných žádostí
V roce 2015 bylo doručeno 16 ţádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. V celém rozsahu bylo vyhověno 15 ţádostem a to formou přímého
poskytnutí informace. Odloţena byla 1 ţádost, a to s odůvodněním, ţe informace nevznikla. V roce
2015 v ţádném případě nenastala situace, kdy by ţadateli o informaci byla poskytnuta částečná
odpověď a na část ţádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo sdělení o odloţení části ţádosti.
b) nejčastější formy podání
V roce 2015 obdrţelo město Přelouč 9 ţádostí podaných elektronickou poštou nebo prostřednictvím
datových schránek, 7 ţádostí podaných písemně prostřednictvím provozovatele poštovní licence, a
ţádná z ţádostí nebyla podána osobně do protokolu. Všechny ţádosti jsou evidovány dle výše
zmíněného vnitřního předpisu č. SM 16/2015. Ţádosti podané telefonicky evidovány nejsou a
odpověď je poskytována obratem, stejnou formou, jakou byla přijata ţádost.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty poskytnuté informace, které svým charakterem nenaplňují definici
podle zákona 106/1999 Sb., mezi něţ 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 ţádostí 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 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

16
15
0
0
1
0
0
1

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem

0

Tabulka č. 2 Počet a obsah ţádostí tematicky členěné podle kompetencí odborů MěÚ

Odbor/útvar

Počet žádostí

Starostka

0

Místostarosta

0

Kancelář tajemnice

Oddělení pohledávek a přestupků

3

Platy a odměny vedoucích odborů a
tajemnice, počet zaměstnanců MěÚ
2006 – 2014, přehled radních včetně
politické příslušnosti od r.2002 –
současnost.

2

Odborná studie k záměru Stupeň
Přelouč II, informace o provozovateli
podniku v Havlíčkově ul., čp. 1496

Odbor finanční

0

Odbor ţivotního prostředí

0

Oddělení informatiky

1

Oddělení školství

0

Odbor sociální

1

Odbor správy majetku

Předmět dotazu

4

Informace o uţívaném právním
informačním systému

Přehled prostředků poskytnutých státem
na výkon pěstounské péče
Investiční plány města na rok 2015,
informace o míře a rozsahu vyuţívání
veřejného osvětlení, jeho technickém
stavu atd., seznam stavebních projektů
2015, informace do průzkumu v oblasti
vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu v ČR, prováděného v obcích nad
5 tisíc obyvatel

3

Účel kolaudace „Špejcharu“, přehled
vyvlastnění realizovaný MěÚ, povolení
změn staveb v rámci rekonstrukce
Hřebčína v Kladrubech

Odbor vnitřních věcí

2

Kopie spisu řidiče, seznam fungujících
stanic měření emisí

Odbor ţivnostenský

0

Oddělení personální

0

Oddělení hospodářské správy

0

Odbor stavební

III.

Počet a obsah vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části

V roce 2015 nevydalo město Přelouč ţádné rozhodnutí o odmítnutí ţádosti nebo její části..
IV.

Počet podaných odvolání

V roce 2015 nebylo podáno ţádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí ţádosti 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 2015 nebylo vedeno ţádné 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 2015 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence.
VII.

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

V roce 2015 byla podána 1 stíţnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů. Ţadatel se domáhal poskytnutí odborné studie ing.
Dejmala k záměru Stupeň Přelouč II. Městský úřad touto studií nikdy nedisponoval, a proto původně
ţádost odmítl. Ţadatel proti způsobu vyřízení ţádosti podal stíţnost ke Krajskému úřadu Pardubického
kraje, který městskému úřadu po přezkoumání spisového materiálu doporučil ţádost o informaci
odloţit s tím, ţe informace na městském úřadě nikdy nevznikla.
VIII.

Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek města Přelouč

Na webových stránkách města Přelouč www.mestoprelouc.cz jsou způsobem umoţňujícím dálkový
přístup v sekci Povinně zveřejňované informace zveřejněny kromě povinně zveřejňovaných informací
o městu Přelouč jako povinném subjektu zveřejněny rovněţ odpovědi na ţádosti o informace a dále
rovněţ 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 18.1.2016

Zpracovala: Mgr. Veronika Dofková

Tuto výroční zprávu v oblasti poskytování informací vzala na vědomí rada města Přelouč na své
schůzi konané dne 25.1.2016 usnesením č. 40/1.

