
Výroční zpráva městyse Velký Újezd 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2010 

 

 Úřad městyse Velký Újezd poskytuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  veřejnosti informace.  

 Při své činnosti se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, interním předpisem „Směrnicí obce Velký Újezd k zajištění 

splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.“, kterou schválila Obecní rada 

Velký Újezd dne 13. 3. 2000, a „Metodickým pokynem“ k provádění zákona, schváleným 

usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000. Současně plní i úkoly, které pro zlepšení 

výkonu orgánů státní správy ve vztahu k občanům stanovila vláda usnesením č. 595/1995 ze 

dne 25. 10. 1995. 

 Podané a stanoveným způsobem evidované žádosti o informace podle zákona vyřizuje 

příslušná osoba úřadu městyse. 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona vydává úřad městyse tuto zprávu o své činnosti 

v oblasti poskytování informací v roce 2010: 

1. V roce 2010 bylo úřadu městyse podáno celkem 6 žádostí o informace.  

3 žádosti podány e-mailem, 1 písemně a 2 DS. 6 žádostí o informace bylo vyřízeno ve 

lhůtě a 1 po lhůtě (I-1/2010). Všechny žádosti byly poskytnuty bezplatně. 

2. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

a) V podaných žádostech bylo žádáno o informace týkající se: fotovoltaických a 

větrných elektráren, investičních akcí městyse, výzkumu obecních rad, objemu 

veřejných zakázek, konaných referend, zřízení organizační ch složek městyse.                  

b) Kromě žádostí o informace uvedených v odst. 1 této výroční zprávy vyřizoval  

úřad městyse přímo značný počet dalších žádostí o informace. Jednalo se o 

„jednoduché“ žádosti, které  byly podány ústně při osobních návštěvách 

žadatelů, telefonicky nebo  e-mailem. Byly vyřizovány ihned bez záznamu (viz 

čl. 5 „Směrnice obce Velký Újezd“). U dotazů e-mailem je vyřízení založeno 

ve složce  „pošta 2010“- bez evidence u informací. Jednalo o informace  

týkající se stavebních pozemků ve Velkém Újezdě (kdy žadatelé nepožadovali 

písemná vyrozumění) a dalších činností městyse a úřadu. Informace různého 

obsahu jsou také poskytovány prostřednictvím webových stránek městyse – 

bez archivace a evidence.  

c) Pokud jde o hrazení nákladů souvisejících s poskytováním požadovaných 

informací (§ 17 zákona) - jednalo se o poskytnutí informací, které 

nevyžadovaly delší přípravu spojenou s vyhledáním a zpracováním podkladů, 

proto byly poskytnuty bezplatně. 

d) Při vyřizování žádostí o informace v osobním nebo  telefonickém kontaktu s 

žadatelem je uplatňován postup  -  pozorně vyslechnout požadavek, aby 

žadatel nenabyl dojmu, že jeho žádosti nebude věnována patřičná pozornost. 

 

Zpracoval: Lubomír Bršlica, starosta 

Ve Velkém Újezdě dne 3. 2. 2011 
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