Výroční zpráva
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
za rok 2003
Informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, městem Uherské Hradiště
Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění:
a)
b)
c)
d)
e)

počet podaných žádostí o informace
počet odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
další informace, vztahující se k uplatnění tohoto zákona

7
0
0
0

Počet písemně poskytnutých informací se ve srovnání s předchozím rokem ještě snížil
Celkový úhrn účtovaných nákladů, spojených s vyřízením žádostí činil 4736,60- Kč (slovy
čtyřitisícesedmsettřicetšestkorunčeskýchšedesáthaléřů), z čehož je ke dni vypracování této zprávy 162,40
nesplaceno. Celkem 4500,- Kč z výše uvedené sumy tvoří náklady na poskytnutí informace, které poskytl
APR. Tyto informace byly poskytovány tiskem ve formátu A0+, proto tak vysoké náklady. Náklady na
poskytnutí těchto informací byly zaplaceny bezprostředně po jejich poskytnutí.
15. 1. 2004 - Zpracoval Mgr. Josef Melichárek
K žádostem o informace podrobněji:
Informace, zpracované právním odborem.
(1) 28. ledna 2003 byla úřadu doručena žádost Mgr. Marcely Tobolové, advokátky ze Zlína o
informaci o průběhu konkurzu na místo ředitelky základní školy Uherské Hradiště - Mařatice. 6.
února jsme jí odeslali odpověď s tím, že některé (osobní) údaje byly v odpovědi začerněny.
Účtováno bylo 81,20.
(2) 6. února 2003 byla na úřad doručena žádost vedoucího katedry životního prostředí VŠE Praha
Doc. Ing. Petra Šauera, CSc. o informaci (formou dotazníku), týkající se nakládání s komunálním
odpadem v našem městě. Dotazník byl odeslán VŠE 19. února a účtováno jí bylo 81,20(3) 20. března 2003 doručila žadatelka Marie Vávrová z Uherského Hradiště - Štěpnické na úřad
osobně žádost o informaci o výši částek na péči o nalezená zaběhlá zvířata. Vyhověno bylo pouze
částečně; manželé Nunvářovi, kteří provozují útulek pro zvířata v Bulharech, okres Břeclav, který
město využívá, nesouhlasili se sdělováním přesné výše úplaty, kterou jim za to město poskytuje.
Účtováno bylo 78,20
(4) Dne 1.9.2003 došla e-mailem žádost společnosti REVITA G a.s., Praha 8 - Březiněves o
informace. Žádala o seznam všech subjektů, včetně adres, které privatizovaly domy nebo
privatizují z majetku obce od r. 1990 a případně kupní cenu těchto domů. Ve věci bylo 12.9.2003
vydáno rozhodnutí o tom, že nemůže být vyhověno. Jednalo se totiž o osobní údaje, o údaje o
třetích osobách, které nejsou povinny poskytovat informace a které nesvolily k tomu, že by tyto
údaje mohla obec dále sdělovat.
Výše uvedené informace APR byly ve skutečnosti prodanými plakáty územního plánu( 3 x 1.500,- =
4.500,-).
26. 1. 2004 - Zpracoval Mgr. Aleš Křížan

