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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 2015 

 
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 14 písemných žádosti o informace, z toho na 
7 žádostí město poskytlo požadované informace. 
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 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 7 žádostí 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 10 
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  
 

4. Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V průběhu roku město 
neobdrželo rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
 

5. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.  
V průběhu roku 2015 byly 3 stížnosti týkající se jednoho spisu. 

1) Stížnost  č. j. MEUV 14324/2014 ze dne 23.12. 2015 na postup při vyřizování 
žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízeno zasláním rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti č.j. MEUV 988/2015 ze dne 30.1.2015. 

2) Stížnost  č. j. MEUV 1863/2015 ze dne 23.2. 2015 na postup při vyřizování 
žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízeno zasláním rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti č.j. MEUV 5158/2015 ze dne 6.5.2015. 

3) Stížnost  č. j. MEUV 2815/2015 ze dne 16.3. 2015 na postup při vyřizování 
žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízeno zasláním rozhodnutí 
o odmítnutí části žádosti č.j. MEUV 5158/2015 ze dne 6.5.2015. 
 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.  
V r. 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

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

zák. 106/1999 Sb. 
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U 2 žádosti o informace byla uplatňována úhrada nákladů dle §17 zák. č. 106/1999 Sb. 

Ve srovnání s rokem 2014 je počet žádostí o informace nižší. 
 
Položené dotazy se týkaly:  

1. Poskytnuté informace týkající se plánů města pro rok 2015. 
2. Poskytnutí informací týkajících se zprůjezdnění úseku ulice Roháčova mezi 

pozemkem č.parc. 381/43 a ulicí Táboritská. 
3. Poskytnutí informace týkající se stavebního povolení včetně dokladu 

o povolení užívání stavby v obci Šestajovice - lokalita V lukách I. 
4. Poskytnutí informace týkající se průměrného platu úředníka zařazeného 

na funkci tajemníka. 
5. Poskytnutí informace týkající se veřejného osvětlení v Úvalech. 
6. Poskytnutí informace týkající se otázky, zda město Úvaly používá systém 

CODEXIS. 
7. Poskytnutí informace o stavu a průběhu kolaudací RD v lokalitě Květnice. 

 

 

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

soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s §5 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb. 
 
 
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. 

   
 
 

 Úvaly dne 29.2.2016 

 
 
 
 
 
Jana Tesařová v.r. 
vedoucí úřadu 

http://www.mestouvaly.cz/
mailto:podatelna@mestouvaly.cz

