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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 2020
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 2020 řídil zákonem o svobodném
přístupu k informacím a Směrnicí č. 4/2019 – 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

51

Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti

19

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností podaných podle § 16a

6

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 2020 bylo městu Blatná doručeno celkem 51 žádostí o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v 19 případech byla vydána
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti,
 v ostatních případech bylo vyhověno formou poskytnutí informace přímo.

Počet a stručný obsah žádostí:
Počet
žádostí

51

Předmět dotazu žádosti o poskytnutí informace






























Dotazník – činnost města
Finanční investice města
Myslivecká sdružení ORP Blatná
Zápisy z komise pro rozvoje města
Investiční plány města
Mediace v činnosti OSPOD
Zaměstnanci úřadu (5x)
Pozemek par. č. 971/10 a čp. 394 k. ú. Blatná (8x)
Pump bike park Blatná (11x)
Průtahy v řízení
Stacionární radary
Seznam autoškol
Hodnocení projektů
Zápisy ze ZM 2018 - 2020
Rozhodnutí – stavební úřad (2x)
Územní rozhodnutí Bezdědovice
Umístění dopravní značky
Programové vybavení města Blatná
Povolení dopravního značení
Ubytovna města Blatná
Faktury za právní služby
Parcela k. ú. Chobot
Výběrové řízení – revitalizace zeleně
Sýpka Blatná
Anketa – strategický plán Blatná
Přestupek fyzické osoby
Smlouva skládka Hněvkov
Podklady jednání ZM a RM 2020
Seznam převodů obecního majetku 2020

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 v roce 2020 byly podány 2 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 2020 nebyl vydán žádný rozsudek soudu.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
 v roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
v roce 2020 bylo podáno 6 stížností podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím

Stížnost č. 1 byla z důvodu neposkytnutí informace o platné legislativě při provozování
Pump bike parku Blatná a splnění norem tohoto zařízení. Stížnost byla vyřízena v rámci
autoremedury.
Stížnost č. 2 obsahovala stejný předmět stížnosti. Stížnost byla postoupena Krajskému
úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, který potvrdil postup povinného
subjektu.
Stížnost č. 3 byla podána z důvodu neposkytnutí jména a příjmení konkrétního úředníka
odpovědného za provoz a bezpečnost Pum bike parku Blatná. Stížnost byla postoupena
Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, který potvrdil postup
povinného subjektu.
Stížnost č. 4 byla podána z důvodu neposkytnutí životopisů odborných osob. Stížnost byla
postoupena Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, který potvrdil
postup povinného subjektu.
Stížnost č. 5 byla podána z důvodu nepřesného poskytnutí informace o Pump bike parku
Blatná. Stížnost byla vyřízena v rámci autoremedury.
Stížnost č. 6 byla podána z důvodu neúplného poskytnutí informací k převodu obecního
majetku. Stížnost byla postoupena Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích, který přikázal povinnému subjektu žádost o informace vyřídit.
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 01.02.2021
Tato výroční zpráva byla dne 10.02.2021 projednána Radou města Blatná.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

