
Výroční zpráva města Čelákovic za rok 2007 
 o poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 
 
 
 
 
          Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   přístupu  k  informacím, v  platném  znění zveřejňuje Městský úřad   
          Čelákovice  výroční  zprávu za  rok 2007 o své činnosti  v oblasti  poskytování   informací  podle  výše  citovaného  zákona. 
 
          Na  MěÚ Čelákovice byly  v roce 2007 vyřizovány  následující  žádosti  o informace podané podle  zákona č. 106/1999 Sb.: 
 

a) počet podaných žádostí o informace   
                      - písemně  28 žádostí                                     

                      počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  
                     - 10 rozhodnutí,  z toho 10 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti   

 
 

b)              počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                                        
 - 1 odvolání proti rozhodnutí 

 
 

 c)            opis   podstatných  částí   každého  rozsudku  soudu   ve  věci  přezkoumání  zákonnosti   rozhodnutí  povinného  
                subjektu  a   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  
                   - ve věci nebyl žádný rozsudek soudu, ani nebyly vynaloženy náklady ve smyslu tohoto ustanovení 

 
 

 d)           výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence  
                     - nebyly poskytnuty výhradní licence 

 
 

 e)           počet   stížností    podaných   podle  § 16a,  důvody   jejich   podání   a   stručný   popis   způsobu    jejich  vyřízení  
                                            - 3 stížnosti (dvě  stížnosti  byly   podány   neoprávněně,  MěÚ  postupoval   v  souladu se zákonem,  na   
                                                                  základě  třetí   stížnosti   MěÚ vydal rozhodnutí  o  odmítnutí  části  žádosti) 

 
 
  f)          další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  

 
 
           Kromě  poskytování  informací  v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k  informacím, v platném  znění   
           zveřejňuje    MěÚ       informace   o  své   činnosti     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 z oblastí 
           souvisejících  s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí  informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného  zákona    
           evidován.  
 
           
 
          V Čelákovicích dne  21. 2. 2008 
 
 
 
                                                                                                                       Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                                                                                                                          starosta města 
 
 

http://www.celakovice.cz/

