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

2011
Tato výroční zpráva za rok 2011 je zpracována v souladu s §18, Zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění Zák. č. 176/2006 Sb. a pozdějších předpisů (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 25. 2.
2008 č. 04/08/121.

K jednotlivým bodům § 18 citovaného zákona:
Odst. 1, písm. a)
V roce 2011 bylo podáno na Městský úřad Blovice celkem 8 písemných žádostí o
informace dle Zák. č. 106/199 Sb.
Přehled: 1x David Hejč, Konice – informace k postupu stanovení úprav místního provozu,
přechody pro chodce, 1x spol. GEOTRIPS Jan Malach, Březník – výzkum elektronické
prezentace města na webu, 1x spol. BUSINESS Media CZ Praha 5 – seznam realizovaných
investičních akcí města včetně plánované hodnoty zakázek, 1x Horizont – Nare s.r.o. Český
Těšín – zpracování přehledu akcí určených invalidům tj. záměr rekonstrukce výtahu v DPS a
bezbariérová Husova ulice, 1x ČOI Praha 2 – přehled akcí lidové zábavy, 1x Asociace pro
kulturu a informační společnost Jindřich Červeňák Praha 11 – seznam nemovitostí a pozemků
ve vlastnictví města Blovice, 1x Instav Praha Martin Kosour – přehled plánovaných
investičních akcí na rok a 1x B.Kovářová Jirušová Litomyšl – přehled správních řízení na
úseku ochrany pokojného stavu dle OZ. Všem žadatelům bylo vyhověno a požadované
informace poskytnuty. Nebylo tedy vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

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 17. února 2012

Bc. Václav Kybic v.r.
tajemník MěÚ

