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Město BLOVICE

Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok

2015
Tato výroční zpráva za rok 2015 je zpracována v souladu s §18, zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy každý povinný
subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování
informací za předcházející kalendářní rok.
V průběhu celého sledovaného období bylo postupováno v souladu se shora uvedeným
zákonem a s platnými pravidly na poskytování informací schválenými radou města dne 1. 6.
2012 č. 2/2012

K jednotlivým bodům § 18 citovaného zákona:
Odst. 1, písm. a)
V roce 2015 bylo podáno na Městský úřad Blovice celkem 11 písemných žádostí o
poskytnutí informace dle zákona. Jednalo se o následující: 1x informace týkající rozsahu
využívání veřejného osvětlení, 2x informace o plánovaných investičních akcích hrazených
z veřejných rozpočtů, 1x informace o řízeních týkajících se správních deliktů na úseku
pozemních komunikací, 1 x informace o způsobu likvidace odpadních vod, 1 x informace
z podkladů k nové obecně závazné vyhlášce města, 1x informace o platech a odměnách
vyšších úředníků MěÚ, lx informace o smlouvách města při nakládání s komunálním
odpadem, 1x informace o politické příslušnosti všech členů rady města Blovice od r. 2002, 1x
informace o druhu a využívání právního informačního systému a 1x informace o stanicích
měření emisí.
Odst. 1, písm. b, c, d, e, f)
Podání odvolání proti rozhodnutí, rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí, poskytnutí výhradních licencí, počet stížností podle § 16a a další informace
vztahující se k uplatnění zákona nebyly použity.
V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na úřední desce a jsou
dálkově přístupné na internetové adrese www.blovice-mesto.cz

Blovice dne 26. února 2016

Bc. Václav Kybic v.r.
tajemník MěÚ

