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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 2019  

 

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 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 2 rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti o informace, které se vztahovaly na 2 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 5 

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  

 

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

V průběhu roku 2019 byla 1 stížnost: 

1) Stížnost  č. j. MEUV Č.j. 7350/2019 ze dne 22.07.2019 na postup MěÚ Úvaly – 

stavebního úřadu. Vyřízeno zasláním v odpovědi č.j. MEUV 8114/2019 ze dne 

19.8.2019.  

 

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

V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

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

zák. 106/1999 Sb. 

 

Počet žádostí o informace je ve srovnání s rokem 2018 je menší. 
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Položené dotazy se týkaly:  

1. Poskytnutí informace týkající se  rodinného domu čp. 316 v obci Škvorec 

2. Poskytnutí informace týkající se investičních plánů města pro rok 2019 

3. Poskytnutí informace týkající se stavebního povolení ze dne 22.10.2003, č.j. 

K/5011/2003/SU/ŠAM, kolaudační rozhodnutí ze dne 14.07.2004, č.j. 

K/2389/2004/SU/Šam, veškerou stavebně – technickou dokumentaci 

4. Poskytnutí informací, zda byla naše obec ke dni 9.května 2008 akcionářem 

společnosti Středočeská plynárenská, a.s. 

5. Poskytnutí informace o vybudování díla ,,Park Vinice“ 

6. Poskytnutí informace týkající se sdělení ke vzniku pozemků a stavby stavebníka 

k pozemkům č. 2278/3 a 2277.  

 

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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