
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 2011 

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  21  písemných  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 2011 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 2010 je počet žádostí o informace  vyšší. 
 
Položené dotazy se týkaly :  

1. Poskytnutí usnesení Rady města Úvaly ze dne 2.2.2011 ve věci řešení zaplavování pozemků 
v Horoušánkách, včetně právního stanoviska. 

2. Poskytnutí podkladů, které vedly Radu města Úvaly k přijetí usnesení o zahájení procesu, 
vedoucího k vyhlášení územního opatření o asanaci území v lokalitě U Horoušánek. 

3. Zaslání kopie žádosti, kterou zaslala pracovnice SÚ  na ministerstvo pro místní rozvoj, kde 
požadovala o metodický pokyn, jak postupovat při změně územního rozhodnutí. 

4. Poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí a kopie protokolu kolaudačního rozhodnutí  
k bytové jednotce č.7/50,číslo LV 942, v budově čp. 7, Tyršova, Škvorec 250 83 -
č.j.K/7392/08/SU/BUL. 

5. Žádost o kopii kolaudačního rozhodnutí a projektové dokumentace k bytové jednotce A 203 
(7/29), Tyršova čp. 7, 250 83 Škvorec. 

6. Žádost o kopii kolaudačního zápisu k bytové jednotce č. C 108 (7/8) Tyršova čp. 7, 250 83 
Škvorec. 

7. Žádost o informace k možnosti odkoupení městských pozemků pod číslem 3660/1 o výměře 
14.306 m². 

8. Žádost o poskytnutí kopie stavebního povolení č.j. K/6035/09/SU/Vay. 
9. Žádost o informace, co bylo předmětem správního řízená vedeného Městským úřadem 

Úvaly, stavebním úřadem 
10. Žádost o poskytnutí informací k ulici U Výmoly pozemek par.č. 877,839/8 a ulice U Kaberny 

pozemek 904/1, jaký typ komunikace je na výše uvedených pozemcích, kdo je vlastníkem a 
správcem komunikací , kdy bylo vydáno stavební povolení, územní rozhodnutí a kolaudační 



rozhodnutí na umístění stavby pozemní komunikace, jaké jsou sítě umístěny a vedou přes 
výše uvedené pozemky, kdy bylo vydáno stavební povolení, územní rozhodnutí a kolaudační 
rozhodnutí na umístění těchto sítí. 

11. Žádost o poskytnutí informace o stavu  kolaudace veřejné vodovodní sítě k parcele 696/262 
v k.ú. obce Květnice, v lokalitě Za Mlýnem, kolaudace veřejné kanalizační sítě, kolaudace 
plynového vedení, kolaudace veřejného elektrického rozvodu, kolaudace ostatních 
inženýrských sítí. 

12. Žádost o poskytnutí všech uzavřených smluv a případných dodatků Města Úvaly s firmou 
ČECHOSLÁVIE s.r.o. a STEPP spol. s.r.o. 

13. Žádost o poskytnutí projektu firmy KM Projekt spol. s.r.o. – Sanatorium Topaz. Škvorec a dále 
v jaké fázi se projekt nachází. 

14. Žádost o poskytnutí kolaudačního zápisu, kolaudačního rozhodnutí k bytové jednotce č. 7/3, 
číslo LV 1169, v budově čp. 7, Tyršova, Škvorec. 

15. Žádost o poskytnutí informace k jakému závěru dospěl stavební úřad v rámci přezkumného 
řízení spis. Zn. K/67136/2011/SU/BUL zahájeného dne 16.6.2011, jehož předmětem je 
přezkum jím vydaného územního souhlasu ze dne 11.8.2009, č.j. K/4807/09/SU/MOC. 

16. Žádost o poskytnutí o kopii rozpočtového výhledu. 
17. Žádost o poskytnutí nahlédnutí do pravomocného SP na stavbu rodinného domu na pozemku 

80/65 v katastru obce Sibřina. 
18. Žádost o poskytnutí informace o územních a stavebních řízení na pozemcích 2299/5 a 

3475/2. 
19. Žádost o poskytnutí informace: jaké jsou pravomoce a odpovědnosti Městského úřadu Úvaly 

– stavebního úřadu Úvaly – vůči obci Šestajovice ve věci uložení zajištění povrchových vod 
z pozemků obce a kontroly souladu tohoto řešení s platnými právními předpisy a technickými 
normami (v lokalitě Šestajovice – U lesa). 

20. Žádost o poskytnutí podkladů a informací v návaznosti na privatizaci objektů SBD Úvaly, 
týkající se domu Raisova čp. 1190 na pozemku par.č. 1145 v k.ú. Úvaly. 

21. Žádost o poskytnutí informace k jakému závěru dospěl stavební úřad v rámci přezkumného 
řízení SPIS. Zn. K/6713/2011/SU/BUL zahájeného dne 16.6.2011, jehož předmětem je 
přezkum jím vydaného územního souhlasu ze dne 11.8.2009, č.j. K/4807/09/SU/MOC. 
   

 
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  


