
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 36 
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NÁZEV: 
Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění 

 

ANOTACE: 
Město Žďáru nad Sázavou má povinnost dle ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, každoročně do 1.3. zveřejnit výroční zprávu        
za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání bere na vědomí  
Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací 
podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu:  

 Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
Počet stran: dvě  
 
Počet příloh: 1  
 
 
Popis 

 Pro výroční zprávu byla zpracována data žádostí o informace, Žádosti se vztahují k období 

roku 2019 a týkají se podání v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 
 
Geneze případu 

 Povinnost města Žďáru nad Sázavou dle ustanovením § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejnit vždy do 1.března výroční 
zprávu za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

 
Návrh řešení 

/// 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Na vědomí  

 

 
Doporučení předkladatele 
/// 
 
 
 
Stanoviska  
/// 



Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 o činnosti 
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením             
§ 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále 

zákon o informacích): 

  

1) § 18, odst. 1, písm. a) 

Počet podaných žádostí o informace: 38 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 

  

2) § 18, odst. 1, písm. b) 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

  

3) § 18, odst. 1, písm. c) 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí města o odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informace nebyl v roce 2019 vydán 

  

4) § 18, odst. 1, písm. d) 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence: 0 

  

5) § 18, odst. 1, písm. e) 

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení:1 
 

6) § 18, odst. 1, písm. f) 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

V souladu s ustanovením § 13 ost. 3 zákona o informacích platí ustanovení § 18 pouze pro 
žádosti o informace podané písemně včetně podání prostřednictvím služeb elektronických 
komunikací. 

 

 

Drahoslava Komínková 
Úsek tajemníka a správy MěÚ 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 02. 2020 


