MĚSTO BLOVICE
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
Č.j.: MUBlov 3020/21/TAJ

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

2020
Tato výroční zpráva za rok 2020 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 2020 bylo podáno zdejšímu povinnému subjektu celkem 11 písemných žádostí o
poskytnutí informace dle zákona a vydáno jedno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
ve věci obsahu osobních a citlivých údajů fyzických osob v požadované písemnosti.
Jednalo se o následující: 1x informace (dále jen inf.) o kontaktech na myslivecká sdružení
v ORP Blovice, 1x inf. o způsobu vzniku oddělené pozemkové parcely u prodejny, 1x inf.
z pasportu místních komunikací, 1x inf. o plánovaných investičních akcích hrazených
z veřejných rozpočtů, 1x inf. o počtu a kontaktech na provozované autoškoly v rámci ORP,
1x inf. o průtazích ve správních řízeních, 1x inf. o způsobu hodnocení investičních projektů,
1x inf. k projektové dokumentaci stavby velkovýkrmny drůbeže CH. Újezd, 1x inf. ke
způsobu výkonu služby MP Blovice, 1x inf. k roční zprávě velitele JSDHO Blovice, 1x inf.
ke stavbě kravína ve Svárkově a 1x inf. o převodech majetku města.
odst. 1 písm. b,c,d,
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,f,
nebyla podána žádná stížnost ve smyslu § 16a zákona a byly vydána 3 výzvy k doplnění
žádosti o poskytnutí informace.
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
Blovice: www.blovice-mesto.cz.
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