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Vý ro ční zpráva města Bla tná
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle ust. § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2019
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) je povinnému subjektu
uložena povinnost do 1. března zveřejnit Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování
informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Postup Města Blatná při poskytování informací se v roce 2019 řídil zákonem o svobodném
přístupu k informacím a Směrnicí č. 8/2018 – Sazebník úhrad za poskytování informací.
Město Blatná je povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
přičemž výkonnou složkou, která zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů města,
je Městský úřad Blatná. V souladu se zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti
o informace, včetně žádostí doručených elektronicky, kterých se také týká tato zpráva.
Počet podaných žádostí o informace

23

Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti

7

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

0

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

3

Celková výše uhrazených nákladů za poskytnutí informace v Kč

7.002

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
 v roce 2019 bylo městu Blatná doručeno celkem 23 žádostí o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve 7 případech byla vydána
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti,

 v ostatních případech bylo

vyhověno formou poskytnutí informace přímo.

Počet a stručný obsah žádostí:
Počet
žádostí

23

Předmět dotazu žádosti o poskytnutí informace
























Informace o osobě, počtu obyvatel
Přestupek čj. PD 235/2018 MUBL 9440/2018 SB
Investiční projekty města
Vyvlastňovací řízení 2014 - 2018
Zápisy z komisí rady města, informace o úřední osobě
Reklamní zařízení
Seznam uživatelů honiteb
Informace o jelenu sika
Zápisy z komisí rady města
Dopravní přestupky
Kontroly dle zákona o ochraně ovzduší
Účast PO na veřejných zakázkách města
Aktivní správci technické infrastruktury
Smluvní ujednání s městem Blatná, informace o lokalitě
Jezárky
Zápisy z komisí rady města, stavba na nám. J. A. Komenského,
Blatná
Seznam vlastníků technické infrastruktury
Přestupy proti občanskému soužití osoby
Nálezová databáze OŽP
Informace o zveřejnění osobních údajů
Informace o Technických službách města Blatné
Výše nájemného v bytech města Blatná
Přestupky proti občanskému soužití osoby
Informace o pozemku č. 971/10 k.ú. Blatná

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 v roce 2019 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 v roce 2019 nebyl vydán žádný rozsudek soudu.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
 v roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
 v roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a proti výši úhrady nákladů
za poskytnutí informací, výši úhrady nadřízený orgán potvrdil.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
 zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek města Blatná:
Informace o činnosti města Blatná a Městského úřadu Blatná lze získat dálkovým
přístupem na webové stránce www.mesto-blatna.cz.

V Blatné dne 03.02.2020

Tato výroční zpráva byla dne 12.02.2020 projednána Radou města Blatná.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

