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Výroční zpráva 
 

o činnosti orgánů města Úvaly v oblasti poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů za rok 2017 
 
Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení §18 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů - 
 

1. Počet podaných žádostí o informace .  
V průběhu roku město obdrželo celkem 34 písemných žádostí o informace.  
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst,1písm. 
a) zák. 106/1999 Sb. V průběhu roku město vydalo celkem 14 rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti o informace, které se vztahovaly na 14 žádosti o informace. 
 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 
18 odst,1 písmeno b) zák. 106/1999 Sb. V průběhu roku město obdrželo  celkem 1 
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  
 

4. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.  
V průběhu roku 2017 byla 1 stížnost: 

1) Stížnost  č. j. MEUV Č.j. 14047/2017 ze dne 30.10. 2017 na postup při 
vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízeno zasláním 
vráceného spisového materiálu, s tím, že podle ustanovení § odst. 6. a)InfZ se 
postup povinného subjektu  - městského úřadu Úvaly potvrzuje.  

2)  
 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.  
V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona § 18 odst, 1písm. f) zák. 

106/1999 Sb. 
 

Počet žádostí o informace je ve srovnání s rokem 2016 je vyšší. 
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Položené dotazy se týkaly:  

1. Poskytnutí informace týkající se přehledu částek vyplacených právnímu zástupci 
města.  

2. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí písemného soupisu konkrétních kroků, 
které úřad podnikl ve věci ukončení provozu hlučného čerpadla a nelegální stavby 
na pozemku č. 2875 v ulici Nad Koupadlem. 

3. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí informací, kde je žadatel vlastníkem 
nemovitostí v k.ú. obci Škvorec mimo jiné nemovitosti se jedná i o pozemky par. 
č. 50/17 a 50/107. 

4. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města Úvaly v letech 2017 – 2020. 
5. Poskytnutí informace týkající se uzavření smlouvy, dohody, objednávky v souvislosti  

se správou, provozem nebo modernizací veřejného osvětlení. 
6. Poskytnutí informace týkající se parkování vozidel u staveb na pozemkové parcele 

č. 106/42 Šestajovice. 
7. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města Úvaly v roce 2017. 
8. Poskytnutí informace týkající se počtu vyřízených žádostí v letech 2015-2016. 
9. Poskytnutí informace týkající se pokácení topolu na pozemku MÚ. 
10. Poskytnutí informace týkající se nemovitostí v k.ú. Škvorec. 
11. Poskytnutí informace týkající se zastavovacího plánu města. 
12. Poskytnutí informace týkající se výkopu v ulici Palackého. 
13. Poskytnutí informací týkající se místního referenda. 
14. Poskytnutí informací týkající se koupaliště. 
15. Poskytnutí informací týkající se stavby pozemní komunikace v ulici Na Ztraceném 

korci. 
16. Poskytnutí informace týkající se firmy BACH s.r.o. 
17. Poskytnutí informace týkající se stavebního řízení na stavbu p.č. 548 k.ú. Jirny. 
18. Poskytnutí informace týkající se smlouvy se společností EKO-KOM a.s. 
19. Poskytnutí informace týkající se nelegálně nepovolené stavby dešťové kanalizace 

Na Ztraceném korci. 
20. Poskytnutí informace týkající se nemovitosti v k.ú. Škvorec. 
21. Poskytnutí informace týkající se rozpočtu veřejných zakázek. 
22. Poskytnutí informace týkající se nemovitosti v k.ú. Škvorec. 
23. Poskytnutí informace o čísle jednacím. 
24. Poskytnutí informace týkající se počtu stížností na stavební úřad.  
25. Poskytnutí informace týkající se nelegální nepovolené stavby dešťové kanalizace 

v Úvalech. 
26. Poskytnutí informace týkající se výstavby vybraných bytových projektů, které se 

realizují na území města Úvaly. 
27. Poskytnutí informace týkající se rodinného domu na pozemku par. Č. 2875 k.ú. Úvaly u 

Prahy. 
28. Poskytnutí informace týkající se poškození bazénové vany koupaliště v Úvalech. 
29. Poskytnutí informace týkající se bouracích prací na bazénových vanách. 
30. Poskytnutí informace týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 

výstavbu rozvodny ČEZ v k. ú. Šestajovice na pozemku 345/7. 
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31. Poskytnutí informace týkající se výsledků kamerových zkoušek přípojek na dešťové 
kanalizaci v Úvalech v lokalitě Na Ztraceném Korci. 

32. Poskytnutí informace týkající se územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
výstavbu haly DC 9 v areálu skladové zóny Jirny, v k. ú. Mstětice – P 3 Prague D11. 

33. Poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o umístění stavby kanalizace v obci 
Horoušánky od roku 1994 do roku 2011. 

34. Poskytnutí informace týkajíc se rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v roce 2017. 

 

V prostorách podatelny MěÚ Úvaly je umístěna informace, ve které jsou zveřejněny soubory 

základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s §5 odst. 1 zákona 
 
Webová stránka města www.mestouvaly.cz  poskytuje občanům velké množství informací o 
činnosti orgánů obce, ve zvláštním oddíle „Povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně 
zveřejňované informace. 

   
 
 
 
 
 
Jana Tesařová v.r. 
vedoucí úřadu 
 
 
 
Úvaly dne 28. 2. 2018 
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