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MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č. J.: 119/2016/VV/MM 

MĚSTO KRÁLÍKY 
 

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 462/2016       

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ VAŠE ZN./ZE DNE:  

KARLA ČAPKA 316   

561 69 KRÁLÍKY SPISOVÝ ZNAK: 112.4 
SK. ZNAK/ 
LHŮTA: 

A/10 

  
LISTŮ 
DOKUMENTU: 

2 
LISTŮ 
PŘÍLOH: 

0 

  vyřizuje: Miroslav Macháček 

  tel.: 465 670 871 

  e-mail: m.machacek@kraliky.eu 

  V KRÁLÍKÁCH 12.01.2016 

Výroční zpráva města Králíky o činnosti v oblasti poskytování informací  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 

Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s ustanovením Směrnice města Králíky č. 17/2007 o poskytování informací, je městu Králíky, 

jako povinnému subjektu, uloženo vydání a zveřejnění 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 

 

Název dle organizačního 
členění 

Počet žádostí 
podaných písemnou 

formou 

Počet žádostí 
podaných 

elektronickou formou 
nebo telefonicky 

Počet vydaných 
rozhodnutí o 

odmítnutí žádostí 

Celkem 
žádostí 

Kancelář úřadu 0 3 0 3 

Odbor majetkový 5 1 0 6 

Odbor finanční 0 1 0 1 

Odbor městský živnostenský 
úřad 

0 0 0 0 

Odbor územního plánování a 
stavební úřad 

0 1 0 1 

Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy 

0 0 0 0 

Odbor životního prostředí 0 1 0 1 

Odbor vnitřních věcí 0 1 0 1 

Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví 

0 0 0 0 

Odbor výstavby a technické 
správy 

0 3 0 3 

Celkem dle způsobu podání 5 11 0 16 

podrobné informace: http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=informace-dle-z-c--106/1999-sb-&ids=94 

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

http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=informace-dle-z-c--106/1999-sb-&ids=94
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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, ve znění pozdějších předpisů 

 

2 

 

 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí; 

 

 nebyl vydán žádný rozsudek soudu; 

 

 žádné;  

 

 žádné; 

 

 žádné. 

Vypracoval: 
Ing. Miroslav Macháček v.r.  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

V Králíkách dne 18. ledna 2016 

 

Dne 18.01.2016 projednáno Radou města Králíky usnesením č. RM/2016/03/042. 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

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

 

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

 

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, 
 

b) počet podaných odvolání a rozhodnutí 


