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Výroční zpráva města Králíky o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v z. p. p., za rok 2007 
      
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s ustanovením 
Směrnice města Králíky č. 17/2007 o poskytování informací, je Městu Králíky, jako povinnému subjektu, 
uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
b) počet podaných odvolání a rozhodnutí 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí města 

o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které město vynaložilo 
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, 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti výhradní licence, 
e) počet stížností podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

 
 

 
 
 
 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti  

• kancelář starostky  0/0/0    
• kancelář místostarosty  0/0/0 
• kancelář tajemníka  0/1/0  
• právní zástupce města                                               0/0/0  
• odbor majetkový  0/0/0 
• odbor finanční  0/0/0 
• odbor městský živnostenský úřad 0/10/0 
• odbor regionálního rozvoje  0/0/0 
• odbor školství, kultury   0/0/0 
      a tělovýchovy  
• odbor životního prostředí  0/0/0  
• odbor vnitřních věcí  0/1/0   
• odbor sociálních věcí  0/0/0 
• odbor výstavby a technické správy 0/0/0 
 
celkem   0/12/0 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

vysvětlivky: 
 první číslo značí žádost podanou písemně, 
 druhé číslo značí žádost podanou elektronicky a telefonicky,  
 třetí číslo značí počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
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b) počet podaných odvolání a rozhodnutí 

• Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí města o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech 
výdajů, které město vynaložilo 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, 

• Nebyl vydán žádný rozsudek soudu. 
 

 
 
 
 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti výhradní 
licence  

• žádné  
 
 

 
 
 

e) počet stížností podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 
jejich vyřízení   

• žádné  
 
 

 
 
 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

• žádné 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Macháček, vedoucí odboru vnitřních věcí 

V Králíkách dne 28. února 2008 
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