
Výroční zpráva Města Čelákovic za rok 2008 
o činnosti podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
 

     Ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, zveřejňuje tímto povinný subjekt Městský úřad 
Čelákovice (dále jen MěÚ) výroční zprávu za rok 2008 o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle výše uvedeného zákona. 
 
     V roce 2008 byly podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, u MěÚ Čelákovice vyřizovány následující 
žádosti o informace: 
 

a) počet podaných žádostí o informace – 66 žádostí (z toho 47 podaných jedním 
žadatelem) 
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 5 žádostí  
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti – 35 žádostí (toto 
rozhodnutí musí být vydáno i v případě, kdy jsou u poskytnuté informace 
zakryty pouze vlastnoruční podpisy osob) 
 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 1 odvolání (bylo zamítnuto) 
 

c) rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí – žádné 
 

d) počet poskytnutých výhradních licencí – žádné 
 

e) počet podaných stížností podle § 16a – 3 stížnosti (jedna stížnost směřovala 
proti výši úhrady požadované v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáním 
informací – odvolací orgán její oprávněnost potvrdil; jedna stížnost směřovala 
proti obsahu poskytnuté informace – odvolací orgán shledal, že v tomto případě 
nelze podat stížnost podle § 16a a MěÚ postupoval správně; jedna stížnost 
směřovala proti neposkytnutí informace – odvolací orgán shledal, že informace 
byla MěÚ poskytnuta a žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno) 
 

f) další informace  
 

    Kromě poskytování informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje MěÚ informace o své 
činnosti a o událostech ve městě prostřednictvím měsíčníku Zpravodaj města  
Čelákovic a svých internetových stránek na adrese www.celakovice.cz.  
    Zaměstnanci jednotlivých odborů MěÚ vyřizují denně ústní a telefonické 
žádosti o poskytnutí informací, souvisejících s jejich činností nebo chodem 
úřadu. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 
předmětného zákona evidován. 
                                                                           Ing. Bohumil Klicpera  
                                                                                       starosta   


