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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 2022  

 

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  35 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 11 rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o informace, které se vztahovaly na 11 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 6 

odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.  

 

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

0 

 

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

V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

6. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 
106/1999 Sb. 

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 
7. V případě jedné písemné žádosti o poskytnutí informace byla vyžadována úhrada 

nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. (finanční úhrada činila 33,-Kč a byla 

žadatelem zaplacena). 
 

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

zák. 106/1999 Sb. 

Počet žádostí o informace ve srovnání s rokem 2021 je vyšší. 
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Položené dotazy se týkaly:  

1. Poskytnutí informace týkající se  připojení na vodu a kanalizaci v k.ú. Škvorec na 

pozemku 50/17.  

2. Poskytnutí informace – kopie stavebního povolení na projektovou dokumentaci, 

kterou pro investora  (město Úvaly), dle smlouvy ze dne 18.1.2021 vyhotovil AF 

Atelier  s.r.o. jako změnu projektové dokumentace před dokončením 

3. Poskytnutí informace týkající se odstranění části oplocení na pozemku parc.č. 3784, 

k-ú. Úvaly  

4. Poskytnutí informací týkající se neoprávněného užívání nepovolených rodinných 

domů na pozemcích parc.č. 50/21 k.ú. Škvorec a parc.č. 50/122, k.ú. Škvorec 

5. Poskytnutí informací týkající se poskytnutí dokumentů ke stavebnímu povolení 8 

rodinných domů  ve spisové znač K/13100/20//SU/Ede. 

6. Poskytnutí informací týkající se přístupu na pozemek 385/1 a informace o pozemku  

3841/285 

7. Poskytnutí doručenek rozhodnutí sp. Zn. K/13100/2018/SU/Ede. 

8. Poskytnutí informací týkající se výstavby supermarketu Penny market , který měl 

být postaven na pozemku par.č. 1032/4 k.ú. Jirny  

9. Poskytnutí informace, zda matrika předala soudu kopii úmrtního listu 

10. Poskytnutí informace týkající se povolení stavby příjezdové komunikace na 

pozemky parcelní číslo 0/1 a 530/2 v katastru Jirny 

11. Poskytnutí informace – poskytnutí fotokopií stavebního povolení, které bylo 

podkladem pro vydání stavebního povolené pro rekonstrukci ulic Vít. Nováka, 

Alešova, Nám. Svobody   

12. Poskytnutí informace týkající se reklamních zařízení na pozemku parc.č. 3955/4 

v k.ú. Úvaly u Prahy 

13. Poskytnutí informace týkající se povolení stavby na pozemky parcelní číslo 1554/18v 

katastru Jirny  - Nové Jirny 

14. Poskytnutí informace týkající se přihlášených obyvatel v domě na adrese Úvaly 

15. Poskytnutí informace týkající se kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 

s povolením užívání stavby včetně přístavby k nemovitosti v Jirnech 

16.  Poskytnutí kopií rozhodnutí K/3714/08/SU/Bul., 

K/3716/08/SU/Bul.,K/834/09/SU/Bul. 

17. Poskytnutí informace o sdělení informací týkajících se pozemních komunikacích, 

které jsou umístěny na pozemcích parc č. 2154/4 v k.ú. Úvaly u Prahy 

18.  Poskytnutí informace – zaslání tří stanovisek č.j. 100/46287/2014, č.j. 

150/46287/2014, č.j. 46283/2014 - 140 

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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