
 

 

Čj. 57/2017/KK 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 

za rok 2016 

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

znění pozdějších předpisů 

Městský úřad Hejnice vydává v souladu s článkem 10 Pravidel pro zajišťování přístupu 

k informacím ke schválení radě města v rozsahu stanoveném v § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při 

poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2016. 

K bodu 1) 

a)  V roce 2016 byly městským úřadem evidovány dvě písemné žádosti o poskytnutí informace. 
Žádost byla písemně vyřízena. Žádosti o informace podávané jednotlivým pracovníkům úřadu 
ústně nebo telefonicky (neevidované) byly vyřizovány okamžitě. 

b)  V roce 2016 nebyla žádná žádost o poskytnutí informace zamítnuta. K poskytování informací 
nebylo vydáno rozhodnutí, podáno odvolání, vydán rozsudek soudu ani uložena sankce za 
porušení výše uvedeného zákona. 

c) V roce 2016 nedošlo k přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu. 
d) V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
e)  Městskému úřadu nebyla v průběhu roku 2016 ve věci poskytování informací podaná stížnost. 
f) Povinné informování veřejnosti v průběhu roku bylo dostatečně zajištěno. Údaje o organizační 

struktuře městského úřadu a pravidla o poskytování informací byly každému k dispozici 
v kanceláři tajemníka městského úřadu. Tyto povinné údaje, spolu s dalšími údaji k informování 
veřejnosti, byly i dálkově přístupné na internetu, na webových stránkách města, včetně úřední 
desky městského úřadu.  
 
K bodu 2) 
 
Výroční zpráva byla předána k projednání radě města na zasedání dne 23. ledna 2017.    

 

V Hejnicích dne 11. ledna 2017. 

Zpracoval:        Mgr. Karel Kopecký 

           tajemník městského úřadu  
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sejmuto:         
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