Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

********************************************************

Výroční zpráva o činnosti města Příbram
v oblasti poskytování informací za rok 2011
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(členění údajů odpovídá členění podle § 18 odst. 1 písm. a) až f) zákona)

a) počet podaných žádostí o informace: 9
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 (šlo jen o částečné odmítnutí žádosti)
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) 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: neuvádí se, neboť k žádnému
soudnímu přezkumu zákonnosti rozhodnutí nedošlo
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: v počtu podaných žádostí není zahrnuta
jedna, která byla sice vyřízena počátkem roku 2011, ale podána byla koncem roku 2010, přičemž tato
žádost byla zahrnuta do počtu žádostí podaných v roce 2010 již ve výroční zprávě za rok 2010.
Vyřizovány jsou také některé žádosti, které jsou sice žadateli deklarovány jako žádosti podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, ve skutečnosti však jimi ve smyslu tohoto zákona nejsou. V takových
případech jsou žádosti vyřizovány neformalizovaným způsobem, a pokud jsou takové žádosti zpracovateli
výroční zprávy známy, nezahrnují se do počtu podaných žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

Ing. Jaromír Volný
vedoucí právního odboru
Městský úřad Příbram
24.2.2012

********************************************************

Výroční zpráva o činnosti města Příbram
v oblasti poskytování informací za rok 2010
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(členění údajů odpovídá členění podle § 18 odst. 1 písm. a) až f) zákona)

a)
počet podaných žádostí o informace: 8
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c)
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: neuvádí se, neboť
k žádnému soudnímu přezkumu zákonnosti rozhodnutí nedošlo
d)

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e)
0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: v počtu podaných žádostí je zahrnuta
jedna, která byla podána koncem roku 2010 a kladně vyřízena (po předchozí výzvě k jejímu upřesnění)
počátkem roku 2011, a dále jedna, kterou byly požadovány informace týkající se veřejné soutěže, která
však byla zrušena, což bylo žadateli oznámeno; v počtu podaných žádostí není zahrnuta jedna, která byla
v roce 2010 odložena (nikoliv tedy odmítnuta) za situace, kdy byla podána v roce 2009, a z tohoto
důvodu byla již zahrnuta do počtu podaných žádostí ve výroční zprávě za rok 2009.

Ing. Jaromír Volný
vedoucí právního odboru

Městský úřad Příbram
25.2.2011

********************************************************

Výroční zpráva o činnosti města Příbram (Městského úřadu Příbram)
v oblasti poskytování informací za rok 2009
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(členění údajů odpovídá členění podle § 18 odst. 1 písm. a) až f) zákona)

a)
počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c)
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: neuvádí se, protože k těmto
skutečnostem nedošlo
d)

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e)
0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jedna z podaných žádostí byla odložena
(nikoliv tedy odmítnuta)

*************************************

Výroční zpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2008

Město Příbram předkládá v souladu s povinností uloženou § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, následující údaje:

Název údaje

Počet vyřízených žádostí ve lhůtě do 15-ti dnů

Počet odložených žádostí z důvodů dle § 14 odst.2 zákona 106/99 Sb. (neúplné údaje komu určeno a kdo
podání činí)

Počet

7

0

Počet odložených žádostí z důvodů dle §14 odst. 3 písm.b) zákona 106/1999 Sb.

Počet žádostí vyřízených v prodloužené lhůtě dle §14 odst. 5 zákona 106/1999 Sb. (vyhledání a sběr
v jiných úřadovnách, objemné množství oddělených a odlišných informací, konzultace s jiným povinným
subjektem) – prodloužení o 10 dní.

Počet rozhodnutí o zamítnutí žádostí / nevyhovění žádosti

Počet podaných žádostí o informace celkem

0

0

0

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Vydané rozsudky soudu

0

Řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona

0

MVDr. Josef Řihák
starosta města Příbram

Za správnost: Mgr. Marie Doležalová

*************************************

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím za rok 2007

Město Příbram předkládá v souladu s povinností uloženou § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, následující údaje:

Název údaje

Počet vyřízených žádostí ve lhůtě do 15-ti dnů

Počet odložených žádostí z důvodů dle § 14 odst.2 zákona 106/99 Sb. (neúplné údaje komu určeno a kdo
podání činí)

Počet odložených žádostí z důvodů dle §14 odst. 3 písm.b) zákona 106/1999 Sb.

Počet žádostí vyřízených v prodloužené lhůtě dle §14 odst. 5 zákona 106/1999 Sb. (vyhledání a sběr
v jiných úřadovnách, objemné množství oddělených a odlišných informací, konzultace s jiným povinným
subjektem) – prodloužení o 10 dní.

Počet rozhodnutí o zamítnutí žádostí / nevyhovění žádosti

Počet podaných žádostí o informace celkem

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Vydané rozsudky soudu

Počet

0

0

0

0

0

0

0

0

Řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona

0

MVDr. Josef Řihák
starosta města Příbram

Za správnost: Mgr. Marie Doležalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
***************************************
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2006

Město Příbram předkládá v souladu s povinností uloženou § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, následující údaje:

Počet vyřízených žádostí ve lhůtě do 15-ti dnů : 3

Počet odložených žádostí z důvodů dle § 14 odst.2 zákona 106/99 Sb.
(neúplné údaje komu určeno a kdo podání činí) : 0

Počet odložených žádostí z důvodů dle §14 odst. 3 písm.b) zákona
106/1999 Sb. : 0

Počet žádostí vyřízených v prodloužené lhůtě dle §14 odst. 5 zákona 106/1999 Sb. (vyhledání a sběr
v jiných úřadovnách, objemné množství oddělených a odlišných informací, konzultace s jiným povinným
subjektem) – prodloužení o 10 dní. : 0

Počet rozhodnutí o zamítnutí žádostí / nevyhovění žádosti : 0

Počet podaných žádostí o informace celkem : 3

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

: 0

Vydané rozsudky soudu

: 0

Řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona : 0

MVDr. Josef Řihák
starosta města Příbram

Za správnost: Mgr. Marie Doležalová

****************************

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2005 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Město Příbram předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím tuto výroční zprávu.

I.
Počet podaných žádostí o informace

Město Příbram neobdrželo v roce 2005 žádnou žádost o poskytnutí informací podle výše citovaného
zákona.

II.
Počet podaných odvolání

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací nebylo podáno v roce 2005 žádné odvolání.

III.
Počet rozhodnutí soudů v této věci

Za rok 2005 nebyl podán proti rozhodnutí města Příbram o odvolání o neposkytnutí informace žádný
návrh o přezkoumání rozhodnutí soudem podle ustanovení § 247 a násl. OSŘ.

IV.
Sankce

K rozhodnému datu, tj. k 31.12.2005 nebyla uložena městu Příbram podle tohoto zákona žádná
sankce.
V.
Ostatní informace

Vzhledem k tomu, že za rok 2005 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací je zřejmé, že
uvedený zákon, pokud jde o město Příbram, není právnickými ani fyzickými osobami využíván.

Ing. Ivan Fuksa
starosta města Příbram

Za správnost:
Mgr.Marie Doležalová

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2004 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Město Příbram předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím tuto výroční zprávu.

I.
Počet podaných žádostí o informace

Město Příbram neobdrželo v roce 2004 žádnou žádost o poskytnutí informací podle výše citovaného
zákona.

II.
Počet podaných odvolání

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informací nebylo podáno v roce 2004 žádné odvolání.

III.
Počet rozhodnutí soudů v této věci

Za rok 2004 nebyl podán proti rozhodnutí města Příbram o odvolání o neposkytnutí informace žádný
návrh o přezkoumání rozhodnutí soudem podle ustanovení § 247 a násl. OSŘ.

IV.
Sankce
K rozhodnému datu, tj. k 31.12.2004 nebyla uložena městu Příbram podle tohoto zákona žádná sankce.

V.
Ostatní informace

Vzhledem k tomu, že za rok 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací je zřejmé, že
uvedený zákon, pokud jde o město Příbram, není právnickými ani fyzickými osobami využíván.

V Příbrami dne 24.1. 2005
===============================================

Výroční zpráva za rok 2003 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Město Příbram předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu.

I.
Počet podaných žádostí o informace

Město Příbram obdrželo v roce 2003 pouze dvě žádosti o poskytnuti
informací podle výše citovaného zákona.
II.
Počet podaných odvolání
Proti rozhodnuti o neposkytnuti informací nebylo podáno žádné odvolání.
III.
Počet rozhodnutí soudů v této věci

Za rok 2003 nebylo proti rozhodnuti města Příbram o odvolání o neposkytnuti informace nebyl podán
žádný návrh na přezkoumání rozhodnuti soudem.

IV.
Sankce

Z výše uvedeného je zřejmé, že k rozhodnému datu tj. 29.2. 2004
nebyla uložena městu Příbram podle tohoto zákona žádná sankce.

V.
Ostatní informace

Vzhledem k tomu, že za rok 2003 byly podány pouze dvě žádosti o poskytnutí informací je zřejmé, že
uvedený zákon, pokud jde o město Příbram, není právnickými ani fyzickými osobami využíván.

V Příbrami dne 2.3. 2004
===============================================

Výroční zpráva za rok 2001 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Město Příbram předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu.

I.
Počet podaných žádostí o informace

Město Příbram obdrželo v roce 2001 pouze jednu žádost o poskytnuti
informací podle výše citovaného zákona.

II.
Počet podaných odvolání

Proti rozhodnuti o neposkytnuti informací nebylo podáno žádné odvolání.

III.
Počet rozhodnutí soudů v této věci

Za rok 2001 nebylo proti rozhodnuti města Příbram o odvolání o
neposkytnuti informace nebyl podán žádný návrh o přezkoumání
rozhodnuti soudem podle ustanovení § 247 a násl. OSŘ.

IV.
Sankce

Již podle shora uvedeného je zřejmé, že k rozhodnému datu tj. 28.2. 2002
nebyla uložena městu Příbram podle tohoto zákona žádná sankce.

V.
Ostatní informace

Vzhledem k tomu, že za rok 2001 byla podána pouze jedna žádost o poskytnutí informací je zřejmé, že
uvedený zákon, pokud jde o město Příbram, není právnickými ani fyzickými osobami využíván.

V Příbrami dne 28.2. 2002

