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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

2016
Tato výroční zpráva za rok 2016 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 2016 bylo podáno zdejšímu povinnému subjektu celkem 10 písemných žádostí o
poskytnutí informace dle zákona. Jednalo se o následující: 2x informace týkající se výkonu
přestupkové agendy na úseku dopravy v návaznosti na rozpočet města a platy úředníků, 1x
inf. o plánovaných investičních akcích hrazených z veřejných rozpočtů, 1x inf. o množství
inkasovaných pokut a nákladů řízení u přestupků, 1x inf. ke způsobu uchovávání odeslaných
datových zpráv prostřednictvím ISDS, 1x inf. týkající se přehledu vydaných loveckých lístků
cizincům za období let 2003 – 2015, 1x inf. k softwaru, který MěÚ používá pro vedení
spisové služby, 1x inf. o počtu a platnosti veřejnoprávních smluv s obcemi ORP v rámci
projednávání přestupků, 1x inf. ve věci výpisů z bankovních účtů města a 1x inf.
k hydrogeologickému průzkumu v obci Letiny-Svárkov. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o
částečném odmítnutí žádosti – výmaz osobních údajů.
odst. 1 písm. b,c,d,f
Ustanovení o podání odvolání proti rozhodnutí, rozsudky soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí, poskytnutí výhradních licencí a další informace vztahující se
k uplatnění zákona nebylo využito.
odst. 1 písm. e
Byly podány dvě stížnosti. Jedna ve smyslu § 16a odst. 1 písm. d) zákona žadatelem, který
nesouhlasil s výší úhrady za poskytnutí mimořádně rozsáhlé informace sdělené podle § 17
odst. 3 zákona. Zde KÚ PK svým rozhodnutím stěžovateli vyhověl a informace byla následně
poskytnuta bezplatně. Druhá stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 písm. c) zákona byla podána
žadatelkou, která se domnívala, že informace jí byly poskytnuty jen částečně. V tomto
případě byla informace poskytnuta znovu v nově požadovaném rozšířeném znění.
V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny na úřední desce a
povinné i poskytnuté informace jsou dálkově přístupné na oficiálních stránkách města
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