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Čl. 1
Úvod
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, je zpracována následující výroční zpráva za rok 2010.

Čl. 2
Ţádosti o informace doručené MěÚ v roce 2010
MěÚ obdrţel celkem 1 ţádost o informace odvolávající se na zákon č. 106/1999 Sb.,
v planém znění.
a) ţádosti řešené jednotlivými odbory:
- odbor vnitřní a veřejné správy
1
- odbor ekonomický
0
- odbor výstavby a ţivotního prostředí, majetkoprávní
0
b) okruhy problémů, jichţ se ţádosti o informace týkaly:
- majetkové a finanční záleţitosti
0
- portfolio akcií města
0

Čl. 3
Vydání rozhodnutí o odmítnutí ţádosti
0 rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informací dle

MěÚ vydal celkem
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
a) ţádosti řešené jednotlivými odbory:
- odbor vnitřní a veřejné správy
- odbor ekonomický

0
0

- odbor výstavby a ţivotního prostředí, majetkoprávní
b) okruhy problémů, jichţ se ţádosti o informace týkaly:
- majetkové a finanční záleţitosti
- portfolio akcií města

0
0
0

Čl. 4
Odvolání proti rozhodnutí
MěÚ Velký Šenov nevydal v roce 2010 ţádné rozhodnutí o nevyhovění ţádosti. Ţádné
odvolání nebylo doručeno.

Čl. 5
Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti
Za rok 2010 MěÚ Velký Šenov nevydal ţádné rozhodnutí o nevyhovění ţádosti a ani nemá
poznatek o tom, ţe by některý z ţadatelů či jiných subjektů poţádal o soudní přezkum
vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti.

Čl. 6
Výčet poskytnutých výhradních licencí
(vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence)
Za rok 2010 nebyla poskytnuta ţádná výhradní licence dle zákona č. 106/199 Sb., v platném
znění.

Čl. 7
Výčet stíţností na postup při vyřizování ţádosti o informace
V roce 2010 MěÚ Velký Šenov neobdrţel ţádnou stíţnost na postup při vyřizování ţádosti o
informace dle zákona č. 106/199. Sb., v platném znění.

Čl. 8
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění - závěr
Jednotlivé odbory vedly v roce 2010 v souladu s „Pravidly pro zajištění přístupu
k informacím“ řádně evidenci došlých ţádostí a jejich vyřízení. Poskytovaly ústně občanům i
všechny informace, které zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění, umoţňuje, i kdyţ se občané
na tento zákon přímo neodvolávali.
Lze tedy konstatovat, ţe zákon o svobodném přístupu k informacím je na MěÚ Velký Šenov
v celém rozsahu dodrţován.
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Vladimír Vykoukal
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