
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 2010 

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  dvě  písemné  žádosti o informace  

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutýcí žádosti - § 18 odst,1písm. a) zák. 106/1999 Sb. 
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její část.i  

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst,1 
písmeno b) zák. 106/1999 Sb.  
Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

4. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.  - stížnost na postup při 
vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 
§ 18 odst. 1 písm. e) zák. 106/1999 Sb.  
V průběhu roku 2010 nebyly podány žádné stížnosti 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.  
V r. 2010 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence . 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona § 18 odst,1písm. f) zák. 106/1999 
Sb. 
U žádné žádosti o informace nebyla uplatňována úhrada nákladů dle §17 zák. č. 106/1999 Sb. 

 
Ve srovnání s rokem 2009 je počet žádostí o informace  nižší. 
 
Položené dotazy se týkaly :  

 Zda v období od 24. 11. 1990 do 30.6.2006 proběhlo na území města místní referendum. 

 Poskytnutí kopií smluv uzavřených  se společností ČECHOSLÁVIE, spol. s.r.o.  
 
 
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 . 

   
 
 
 
   MUDr. Jan Šťastný v. r. 

                Starosta města  

http://www.mestouvaly.cz/

