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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 2018 >* 

 

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 20 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 6 rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti o informace, které se vztahovaly na 6 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 4 

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  

 

4. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.  

V průběhu roku 2018 byla 2 stížnost: 

1) Stížnost  č. j. MEUV Č.j. 7655/2018 ze dne 03.08.2018 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) Stížnost  č. j. MEUV Č.j. 7662/2018 ze dne 03.08.2018 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.  

 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.  

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

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

zák. 106/1999 Sb. 
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Počet žádostí o informace je ve srovnání s rokem 2017 je stejný. 

 

Položené dotazy se týkaly:  

1. Poskytnutí informace týkající se  poskytnutí informace, v jakém stavu je řízení 

ohledně komunikace ve Škvorci po zrušení původního rozhodnutí. 

2. Poskytnutí informace týkající se, jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky za 

nezaplacené pokuty- pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb. daňový 

řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí 

dle zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád. 

3. Poskytnutí informace týkající se zaslání investičních plánů města za rok 2018. 

4. Poskytnutí informace týkající se stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných 

bytových projektů, které se realizují na území města. 

5. Poskytnutí informace týkající se poskytnutí kopií zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Technických služeb města Úvaly včetně všech příloh. 

6. Poskytnutí informace týkající se pozemku par.č. 3238/13 a pozemku parc. č. 3239/4 

v k.ú. Úvaly u Prahy. 

7. Poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vzniku pozemků 50/107 a 50/125 v K.Ú 

Škvorec. 

8. Poskytnutí informace týkající se stavby č.p. 452 umístěné na parcele 575/2 

katastrální území Škvorec. 

9. Poskytnutí informací týkající se vyhotovení kopií listin o bytové výstavbě v Úvalech. 

10. Poskytnutí informace vztahujících se k řízení pod sp. Zn. K/10160/2015/SU/Bul. 

11. Poskytnutí informace týkající se stavby Residenční soubor ,,Zahrady Květnice“. 

12. Poskytnutí informace týkající se dotazu, zda město Úvaly mí kastrační program pro 

kočky. 

 

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 
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