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VÝROýNÍ ZPRÁVA
o þinnosti Magistrátu mČsta Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2015 dle zákona þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Výroþní zpráva o poskytování informací za rok 2015 je zpracována na základČ zákona
þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
zákon), který stanovuje Magistrátu mČsta Liberec (dále jen MML) povinnost každoroþnČ
zveĜejnit údaje o této své þinnosti v pĜedepsané struktuĜe vždy do 1. bĜezna následujícího
kalendáĜního roku.
PĜedmČtem výroþní zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a
právnických osob o poskytnutí informací, které byly v roce 2015 vyĜizovány jednotlivými
odbory magistrátu dle zákona a SmČrnice rady mČsta þ. 06RM O postupu k zabezpeþení
svobodného pĜístupu k informacím.
Veškeré poskytnuté informace jsou zveĜejnČny na webových stránkách mČsta
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace/informace-poskytnuteobcanum/.
Za rok 2015 se projevil zájem veĜejnosti o písemné informace týkající se pĤsobnosti
MML, v souvislosti s platností zákona, takto:
a) Poþet podaných žádostí o informace
Na odbory magistrátu bylo podáno celkem:
Z toho:

66 žádostí
14 v písemné podobČ
52 v elektronické podobČ

Z celkového poþtu bylo:
ƒ
vyĜízeno v rámci jiného zákona
5
ƒ
postoupeno
0
ƒ
þásteþnČ odmítnuto
7
ƒ
þásteþnČ odloženo (nezaplacení nákladĤ, nejednalo se o pĤsobnost 1
MML)
ƒ
rozhodnuto o odmítnutí
1
Pro ilustraci uvádíme porovnání poþtu podaných žádostí o informace za sledované období:
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Poþet žádostí

18

59

72

88

76

66

PodrobnČjší údaje o poskytování informací jednotlivými odbory jsou uvedeny v tab. 1.

b) Poþet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných þástí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.
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d) Výþet poskytnutých výhradních licencí
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.
e) Poþet stížností podaných podle § 16a
Byla podána 1 stížnost na postup pĜi vyĜizování žádosti o informace.
f) Další informace vztahující se k uplatĖování tohoto zákona a vnitĜní instrukce
- poskytování tiskopisĤ na recepcích MML;
- odpovČdi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž poskytnutí není v rozporu
s platnými pĜedpisy a není tĜeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodlenČ a
bezplatnČ, dle smČrnice tajemníka þ. 4T Spisový a skartaþní Ĝád Magistrátu mČsta
Liberec, pĜílohy þ. 11 Pokyny pro práci s elektronickou poštou. KromČ pĜímých emailových adres na referenty MML je zĜízena elektronické adresa
info@magistrat.liberec.cz, na které bylo v roce 2015 pĜijato 2.129 dotazĤ;
- nahlížení do Sbírek zákonĤ ýR;
- informace o programech jednání þlenĤ rady mČsta a zastupitelstva mČsta;
- informace o vyhláškách, naĜízeních a opatĜeních MML.

Tabulka 1
název odboru, který žádost obdržel

Odbor kanceláĜ primátora
Odbor ekonomiky
Odbor školství a sociálních vČcí
Odbor právní a veĜejných zakázek
Odbor kontroly a interního auditu
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Odbor strategického rozvoje a dotací
Odbor majetkové správy
Odbor hlavního architekta
Odbor kanceláĜ tajemníka
Odbor stavební úĜad
Odbor životního prostĜedí
Odbor správní a živnostenský
Odbor sociální péþe
Odbor dopravy
Odbor informatiky a Ĝízení procesĤ
Odbor správy veĜejného majetku
Odbor ekologie a veĜejného prostoru
MČstská policie Liberec

Souhrnná evidence žádostí
poþet žádostí celkem*

6
8
2
4
0
2
2
2
5
17
10
4
1
0
5
0
3
3
1

* Celkový poþet žádostí v tabulce neodpovídá celkovému poþtu pĜijatých žádostí (viz bod a), neboĢ nČkteré
žádosti byly vyĜizovány na více odborech.

V Liberci dne 19. 1. 2016

