MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

Váš dopis/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

Ve Velkém Meziříčí

JUDr. Vilma
Drápelová
566 781 004

28.2.2019

Výroční zpráva města Velké Meziříčí za rok 2018
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje město Velké Meziříčí výroční zprávu o své činnosti
v oblasti poskytování informací dle citovaného zákona:
1. Počet podaných žádostí o informace: 52
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 9
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
4. 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: 0
5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0
6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení: 1 (důvodem bylo neposkytnutí informací – informace byly na základě
vyhodnocení důvodnosti stížnosti poskytnuty)
7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:
Telefonické a osobní dotazy, které jsou okamžitě vyřízeny, se neevidují.
Žádosti o poskytnutí informací směřovaly zejména do oblasti samostatné působnosti města
Velké Meziříčí a týkaly se zápisů a podkladových materiálů pro jednání rady a zastupitelstva
města, výdajů města a investičních akcí města. V oblasti přenesené působnosti směřovaly žádosti
do oblasti dopravních přestupků v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti na D-1.

Josef Komínek v. r.
starosta města Velké Meziříčí
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