Městský úřad v České Skalici, třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice
-----------------------------------------------------------------------------------------V České Skalici dne : 25. ledna 2013
Výroční zpráva za rok 2012
o „poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“
Město Česká Skalice obdrželo v roce 2012 čtyři písemné žádosti o informace, z toho dvě od
fyzických osob a dvě od společností s ručením omezeným.
Žádosti se týkaly :
- adresy města Česká Skalice a názvu místně příslušných orgánů, které jsou
ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy,
- investičního plánu města na rok 2012,
- informace o plánu investic na rok 2012, které jsou spojeny s bezbariérovostí a
- informace o podmínkách dotace na investiční akci „Odkanalizování aglomerace Česká
Skalice“ ve vazbě na kanalizační přípojku fyzické osobě.
Na žádosti bylo odpovězeno 3x vedoucím odboru investic a správy majetku a 1x vedoucím
odboru sociálně správního.
V roce 2012 byly v souladu s výše uvedeným zákonem (§18 - Výroční zpráva) poskytnuty
odbory MěÚ v České Skalici informace žadatelům o informace následovně :
___________________________________________________________________________
Poř.
CELKEM
čís. Ukazatel
za MěÚ v České Skalici
___________________________________________________________________________
a) 1. Počet podaných žádostí
o informace
4. (slovy : „čtyři“)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Počet vydaných rozhodžádné rozhodnutí nevydáno
nutí o odmítnutí žádosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) 3. Počet podaných odvolážádné odvolání neexistuje
ní proti rozhodnutí
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) 4. Kopie opisu podstatných
částí rozsudku soudu
neexistují
(přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí…………….)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) 5. Výčet poskytnutých
neexistují
výhradních licencí ……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) 6. Počet stížností podaných
nejsou evidovány, nebyly podány
podle § 16a, důvody …..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) 7. Další informace vztahující
se k uplatň. tohoto zákona
neexistují
__________________________________________________________________________

-

2

-

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, v městském zpravodaji a řadou
dalších způsobů.
V průběhu roku 2012 statutární zástupci města, někteří zastupitelé a pracovníci MěÚ
poskytli značené množství ústních, telefonických i písemných informací institucím a
občanům (vč. informací poskytnutých elektronickou poštou), kteří se na MěÚ obrátili,
i když 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 platné znění
součástí výroční zprávy o poskytnutých informacích.

Jaroslav Hitschfel v.r.
tajemník MěÚ v České Skalici

Zveřejněno na úřední desce dne :
…………………………
podpis odpovědné osoby
Z úřední desky sejmuto dne

:
………………………….
podpis odpovědné osoby

