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Výroční zpráva za rok 2018
o „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím“
Město Česká Skalice obdrželo v roce 2018 pět písemných žádostí o informace dle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Dvě od společností s ručením omezeným, zbývající tři od
fyzických osob.
Žádosti se týkaly informací o:
- investičním plánu města na rok 2018
- odměňování osob ve společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.
- zajištění souladu s GDPR
- účastnících přestupkových řízení
- kontejnerovém stání v Legionářské ulici
Jedna ze žádostí obsahovala 8 dotazů rozdělených do 5 tematických bodů. Město posoudilo
podanou žádost dle jednotlivých bodů, tak i dle vzájemných souvislostí. Jeden z dotazů
odmítlo město poskytnout, a to vzhledem ke skutečnosti, že v danou chvíli nebylo město
schopno jednoznačně určit odpověď – datum, na který se tazatel tázal. Vzhledem k této
skutečnosti, by poskytnutí jakékoliv informace bylo vytvořením nové informace ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 4 zákona č.106/1999 Sb., na kterou se povinnost poskytnout informace
nevztahuje.
V roce 2018 byly v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. poskytnuty odbory Městského úřadu
v České Skalici informace žadatelům o informace následovně:
požadavek
§18,
odst.1, a)
§18,
odst.1, b)
§18,
odst.1, c)

ukazatel
počet podaných žádostí o informace,
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

stav
5
1
0

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

Žádný rozsudek ve věci
přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí obce o
odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace
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§18,
odst.1, d)
§18,
odst.1, e)
§18,
odst.1, f)

zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení,
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

nebyl v roce 2018
vydán.
Výhradní licence nebyly
v roce 2018 poskytnuty.
Žádné stížnosti v roce
2018 nebyly podány.
Žádné další informace.

Odpovědi na požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím jsou s účinností od 10. 9. 2013 průběžně zveřejňovány způsobem umožňujícím
dálkový přístup na webových stránkách města Česká Skalice.
V souvislosti s poskytnutými informacemi nebyly vynaloženy žádné výdaje.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva města, prostřednictvím úřední
desky, elektronické úřední desky, webových stránek www.ceskaskalice.cz, v městském
zpravodaji, v městském rozhlase, oblastním tisku apod. V průběhu roku 2018 statutární
zástupci města, zastupitelé a pracovníci Městského úřadu v České Skalici poskytli značené
množství ústních, telefonických i písemných informací institucím a občanům (vč. informací
poskytnutých elektronickou poštou), kteří se na MěÚ obrátili, přestože se přímo neodvolávali
ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.
3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí Výroční zprávy o poskytnutých informacích.
V České Skalici dne: 28. února 2019

Ing. Miroslav Novák v.r.
tajemník MěÚ v České Skalici
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