Městský úřad Otrokovice
oddělení interního auditu

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za město Otrokovice a za rok 2010
Výroční zpráva za přecházející kalendářní rok je vydávána v souladu s ustanovením v § 18 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), a současně je podrobně upravena Směrnicí města Otrokovice č.27/10/2008/RMO, kterou se
stanovují pravidla pro vyřizování žádostí o informace dle uvedeného zákona.
Ve smyslu čl. 5 odst. 1 výše uvedené směrnice a v souladu s navazujícími ustanoveními
v organizačním řádu MěÚ Otrokovice platným od 16.10.2010, čl. 13 odst. 3 písm. d), je evidenčním
pracovištěm oddělení interního auditu.
Město Otrokovice, resp. jeho orgány jsou povinnými subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, přičemž výkonnou složkou, která zabezpečuje plnění
stanovených povinností orgánů města, je Městský úřad Otrokovice. V souladu se zákonem a vnitřní
směrnicí jsou evidovány písemné, elektronické i ústní žádosti o informace.
Za rok 2010 bylo evidenčním pracovištěm zaevidováno celkem 8 podání, doručených na město
Otrokovice, nebo MěÚ v písemné, nebo elektronické podobě se žádostí o poskytnutí informací podle
zákona č.106/1999 Sb. Na všechny žádosti bylo reagováno v zákonných lhůtách. V porovnání
s předchozím kalendářním rokem došlo k nárůstu v počtu podaných žádostí o poskytnutí informace, a
to z 5 na 8. Ve většině případů je žádost o informaci podána písemnou formou, a to i v elektronické
podobě.
V období roku 2010 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti a vzhledem k tomu nebylo
podáno žádné odvolání proti tomuto rozhodnutí. Dále nebylo soudem přezkoumáno žádné rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a rovněž nebyla vedena v souvislosti s orgány města
Otrokovice žádná řízení o sankcích za nedodržování výše uvedeného zákona.
Z celkového počtu žádostí o informace byly 2 žádosti vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů z důvodu nutné
časové náročnosti při přípravě poskytnutých informací. Jednalo se o žádost týkající se investičních
plánů města na rok 2011 a o žádost týkající se informace k datovým schránkám.
Z celkového počtu podaných žádostí o informace vyřizovala 2 žádosti místostarostka, 1 žádost odbor
evidenčně-správní, 2 žádosti odbor provozní, 1 žádost odbor stavební úřad a 2 žádosti odbor rozvoje
a správy majetku.
Podané žádosti o informace se týkaly zejména poskytnutí informací v podobě různých dokumentů, a
to dokumentů týkajících se výpovědi nájemného, výměny bytu či poskytnutí rozhodnutí o umístění
stavby nebo stavebního povolení. Jedna žádost se týkala počtu místních referend konaných na území
města Otrokovice a jedna žádost se týkala investičních plánů města na rok 2011.
V souladu se sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací podle ustanovení § 17 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pravidly pro vybírání úhrad nákladů pro rok
2010 schválenými Radou města Otrokovice, č. RMO/7/01/10 ze dne 11.1.2010 a v souladu
s prováděcím nařízením vlády, nebyla v roce 2010 požadována žádná úhrada nákladů v souvislosti
s poskytnutím informací.
Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada města Otrokovice na své 3. schůzi dne 7.2.2011.
Zpracovala: Ing. Zuzana Břečková
Za evidenční pracoviště: Mgr. Dana Škrabalová, v. r.
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