
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 2014 
 

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 30 písemných žádosti o informace. 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutýcí žádosti - § 18 odst,1písm. a) zák. 106/1999 Sb. 
V průběhu roku město vydalo 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 

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 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

4. Počet stížností podaných podle § 16 a) zákona č. 106/1999.Sb.  
V průběhu roku 2014 byla 1 stížnost: 

1) Stížnost  č. j. MEUV 8675/2014 ze dne 1. 8. 2014 na neposkytnutí informace podle § 16 a 
zákona č. 106/1999 Sb., která se týkaly neposkytnutí požadovaných informací.  
Vyřízeno zasláním rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.j. MEUV 9932/2014 ze dne 2.9.2014. 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst,1písm. d) zák. 106/1999 Sb.  
V r. 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

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

 
Ve srovnání s rokem 2013 je počet žádostí o informace vyšší. 
 
Položené dotazy se týkaly :  
1. Poskytnutí informace ohledně dědického řízení. 
2. Poskytnutí informace: zaslání kopií kupních smluv Úvaly o odkupu pozemků v době před realizací 
výstavby kanalizace v prostoru u Výmoly. 
3. Poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 3268/42 o evidované výměře 9746m2 k.ú. Úvaly. 
4. Poskytnutí informace týkající se řízení č.j. K/907/06/SU/BUL/e ,,sdružení Květnice". 
5. Poskytnutí informace: kopie veškerých smluv uzavřených mezi Městem Úvaly a společností 
COPROSYS, a.s. 
6. Poskytnutí informace: kopie znaleckého posudku. 
7. Poskytnutí informace: Jmenný seznam uchazečů ve výběrovém řízení před omezením počtu 
uchazečů losováním ,,Vodohospodářské investice města Úvaly". 
8. Poskytnutí informace: Jmenný seznam uchazečů ve výběrovém řízení před a po omezení počtu 
uchazečů losováním na akci ,,Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly". 
9. Poskytnutí informace: kopie mandátní smlouvy včetně dodatků společnosti VRV a.s. na provádění 
inženýrské činnosti pro stavby vodovodů a kanalizací ve městě Úvaly. 
10. Poskytnutí informace: kopie dopisu v úplném znění od společnosti VRV a.s.. 
11. Poskytnutí informace: kopie dopisu projektanta včetně kontaktů č.j. 592/2014/OID. 
12. Poskytnutí informace týkající se pozemků Na Ztraceném korci. 
13. Poskytnutí informace týkající se zařazení pozemků parc. č. 3100,3116,3117 v k.ú. Úvaly u Prahy 
do pasportu komunikací.  
14. Poskytnutí informace: odvolání OS Horoušany. 
15. Poskytnutí informace: předložení zastavovací studie oplocení v přední části RD pro lokalitu Úvaly - 
Výpustek. 
16. Poskytnutí informace ve věci bazénu  na p.č. 560/86 v k.ú. Květnice. 
17. Poskytnutí informace týkající se kanalizace Na Ztraceném korci. 
18. Poskytnutí informace a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 
19. Poskytnuté informace týkající se  drenáže v ulici Vřesova20. Poskytnuté informace týkající 
se všech zahájených řízení podle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon. 
20. Poskytnuté informace týkající se všech zahájených řízení podle zákona č.183/2006 Sb., stavební 
zákon. 
21. Poskytnuté informace týkající se zaslání dokumentace o vydání územního souhlasu. 



22. Poskytnuté informace týkající se poskytnutí fotokopie projektové dokumentace stavby ulic Prokopa 
Velikého a Vrchlického z r. 2005. 
23. Poskytnutí informace týkající se výstavby inženýrských sítí v lokalitě obce Květnice III-Za Mlýnem. 
24. Poskytnutí informace týkající se rekonstrukce  komunikace ul. Prokopa Velikého a ul. Vrchlického. 
25. Poskytnutí informace týkající se územního a stavebního povolení firmy KEYSTONE v obci 
Květnice. 
26. Poskytnuté informace týkající se dokumentace pro Stavební povolení ulic Vrchlického a Prokopa 
Velikého. 
27. Poskytnuté informace týkající se dokumentace pro Stavební povolení ulic Vrchlického a Prokopa 
Velikého. 
28. Poskytnuté informace týkající se spisové značky a čísla jednacího rozhodnutí o změně užívání 
stavby ze dne 29.7., které nabylo právní moci dne 12.8.2014 a poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí. 
29. Poskytnuté informace ohledně veřejného osvětlení. 
30. Poskytnutí informací týkajících se veřejného osvětlení. 

 

 

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 . 

   
 
 
 
 
 

Petr Borecký v.r. 
starosta města   

http://www.mestouvaly.cz/

