Výroční z práva města Blatná
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle ust. § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2013
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím) jako
povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy 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 řídí zákonem o svobodném
přístupu k informacím, Směrnice č. 3/2013 – Sazebník úhrad za poskytování
informací stanovuje pro rok 2013 úhrada nákladů za poskytování informací.
Město Blatná je povinným subjektem podle zákona o poskytování informací,
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 žádosti doručených elektronicky,
kterých se také týká tato zpráva.
Počet podaných žádostí o informace

7

Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

1

Počet zpoplatněných žádostí o informaci

0

Celková výše uhrazených nákladů za poskytnutí informace v Kč

0

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí přezkoumávaných soudem

0

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
- v roce 2013 bylo městu Blatná doručeno celkem 7 žádostí o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- v ostatních případech bylo vyhověno formou poskytnutí informace přímo.
Počet a stručný obsah žádostí za jednotlivé útvary a odbory Městského úřadu
Blatná:
Odbor / útvar

Počet
žádostí

Předmět dotazu
 2 x žádost o poskytnutí informace o soupisu projektů na

ODBOR MAJETKU

investiční akce ve městě Blatná na rok 2013
Žádost o poskytnutí informace o firmě Konet s. r. o. Blatná
o uzavřených smlouvách s městem Blatná a o platbách
z veřejných prostředků prostřednictvím města Blatná

INVESTIC
A ROZVOJE

3



ODBOR SPRÁVNÍ

1

 Žádost o poskytnutí informace o počtu přestupků za rok

ODBOR DOPRAVY

1

 Žádost o poskytnutí informace – seznam fungujících stanic

2012

měření emisí


ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

2


Žádost o poskytnutí informace o výkonu služby svozu
směsného komunálního odpadu, svozu separovaného
odpadu, svozu nebezpečného odpadu, zimní údržbě a letní
údržbě komunikací, údržbě veřejné zeleně a na jakou dobu
jsou uzavřeny smlouvy
Žádost o poskytnutí informace o počtu mysliveckých stráží
a o počtu přestupků z podnětu myslivecké stráže

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- v roce 2013 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 2013 nebyl vydán žádný rozsudek soudu.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:
- v roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:
- v roce 2013 byla podána 1 stížnost podle § 16a, z důvodu nedodržení termínu
vyřízení žádosti. Informace byla poskytnuta opětovně (zaslána e-mailem).
f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
- zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek města Blatná:
Občané mohou získat všechny potřebné informace o činnosti města Blatná
a Městského úřadu Blatná rovněž dálkovým přístupem na webové stránce
www.mesto-blatna.cz.
V Blatné dne 24.02.2014
Tuto výroční zprávu projednala Rada města Blatná na své schůzi dne 03.03.2014.
.

Mgr. Bohuslav Navrátil v.r.
starosta města

