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Výroční zpráva za rok 2017
o „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím“
Město Česká Skalice obdrželo v roce 2017 osm písemných žádostí o informace dle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Čtyři od společností s ručením omezeným, tři od fyzických
osob a jednu od akciové společnosti.
Žádosti se týkaly informací o:
- investičním plánu města na rok 2017 (2x)
- kolaudačních rozhodnutí na všechny stavby pro chov drůbeže s kapacitou nad 1.000 ks
nacházející se v k.ú. Doubravice v České Skalice
- vyúčtování veřejné zakázky „Přístřešky a ohrady na místa pro kontejnery na separovaný
sběr + nákup svozového vozu s mechanickou rukou“
- poloze sítí veřejného osvětlení, případně jiných sítí a zařízení ve správě města
- možnosti vstupu další autorizované obalové společnosti na trh a možného zájmu o
spolupráci
- podmětech, provedených kontrolách, zaslaných upozorněních a uložených pokutách dle
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
- o problémech s holuby a špačky, obraně proti škodlivým ptákům, jejich plašení a
poskytování dotací či náhrady škody
Jedna z obdržených žádostí byla vzata zpět z důvodu podání na nepříslušný subjekt a dále
byla jedna žádost postoupena Městskému úřadu Jaroměř, odboru výstavby, který byl pro
poskytnutí informace věcně a místně příslušným správním orgánem. Na zbývající obdržené
žádosti odpověděli 3x vedoucí odboru investic a správy majetku, 1x vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí, 1x vedoucí odboru technických služeb a 1x starosta města Česká
Skalice.
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V roce 2017 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)

§18, odst.1, d)
§18, odst.1, e)
§18, odst.1, f)

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

stav
8
0
0
neexistují

neexistují
0
neexistují

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 a řadou dalších způsobů. V průběhu roku 2017 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 2018
Ing. Miroslav Novák
tajemník MěÚ v České Skalici
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