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VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého 

každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem 

stanovené údaje, předkládá město Havlíčkův Brod „Výroční zprávu o poskytování informací za rok 

2020“: 

 

a) Městskému úřadu bylo v roce 2020:  

 doručeno 27 žádostí o poskytnutí informací, které jsou evidovány v souladu s QS 55-09 

Spisovým a skartačním řádem na odboru vnějších a vnitřních vztahů (úseku sekretariátu), 

 byla vydána dvě rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informaci 

b) Podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci: 0 

c) Žádný rozsudek nebyl v oblasti plnění zákona č. 106/1999 Sb. vůči městskému úřadu nebo jeho 

zaměstnancům vynesen. 

d) Městským úřadem nebyla poskytnuta žádná výhradní licence pro šíření informací získaných na 

základě předložené žádosti. 

e) V roce 2020 byly podána jedna stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. na postup při 

vyřizování žádosti o poskytnutí informace. 

f) V průběhu roku 2020 bylo poskytnuto značné množství ústních, telefonických i písemných informací 

(i když se žádosti o tyto informace přímo neodvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb.). Zaměřeny byly 

především na oblast poplatků všeho druhu, ochranu životního prostředí, řešení dopravní 

problematiky, investiční akce a dále pak na oblast sociálních dávek. Počet těchto žádostí není dle 

ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. součástí výroční zprávy o poskytnutí informací. 

Informace jsou občanům poskytovány na zasedáních zastupitelstva města, prostřednictvím úřední 

desky, webových stránek, Havlíčkobrodských listů a řadou dalších způsobů. 
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