VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Magistrátu města Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2009
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009 je zpracována na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), který stanovuje Magistrátu města Liberec (dále jen MML) povinnost každoročně
zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího
kalendářního roku.
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických
osob o poskytnutí informací (včetně e-mailů), které byly v roce 2009 vyřizovány jednotlivými
odbory magistrátu dle zákona a Směrnice rady města č. 06 RM O postupu k zabezpečení
svobodného přístupu k informacím, k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2009 se projevil zájem veřejnosti o písemné informace týkající se působnosti MML,
v souvislosti s platností zákona, takto:
a) Počet podaných žádostí o informace
Na odbory magistrátu bylo podáno celkem: 14 žádostí
Z toho:
11 žádostí v písemné podobě
3 v elektronické podobě
Z celkového počtu bylo:
●
●
●
●
●
●

vyřízeno
vráceno k upřesnění, doplnění
nevyřízeno (nejednalo se o působnost MML)
rozhodnuto o odmítnutí
stížnost na postup vyřizování
odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací

13
1
1
0
0
0

Nejvíce žádostí zaslaly fyzické a právnické osoby na odbor kancelář tajemníka – 5.
Pro ilustraci uvádíme porovnání počtu podaných žádostí o informace za sledované období:
Rok
Počet žádostí

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30

10

4

14

12

14

Podrobnější údaje o poskytování informací jednotlivými odbory jsou uvedeny v příloze č. 1.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nepodal žádný žadatel.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
Žádné řízení o sankcích, za nedodržení tohoto zákona Magistrátem města Liberec, nebylo
vedeno.
e)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
poskytování tiskopisů na recepcích MML,
odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy (k tomuto účelu jsou zřízeny tři
elektronické adresy: info@magistrat.liberec.cz, posta@magistrat.liberec.cz a
podatelna@magistrat.liberec.cz; na tyto adresy bylo přijato v roce 2009 2.862 dotazů),
• nahlížení do Sbírek zákonů ČR,
• informace o programech jednání členů rady města a zastupitelstva města,
• informace o vyhláškách, nařízeních a opatřeních MML.
•
•

Příloha č. 1
Souhrnná evidence žádostí
z toho

název odboru, který žádost obdržel
Kancelář primátora
Odbor ekonomiky
Odbor majetku města
Odbor právní a veřejných zakázek
Odbor rozvojových projektů
Odbor strategie a územní koncepce
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor komunálních služeb
Odbor sociálních a zdravot. služeb
Kancelář tajemníka
Stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor správní a živnostenský
Odbor sociální péče
Odbor dopravy
Odbor technické správy veřejného majetku

počet
žádostí
celkem

odmít.

vyříz.

2
1

2
1

2
1

2
1

5
2

4
2

1

1

1

1

vrácené
k upřes.

nevyřízené
(nevyhovělo se nepatří MML)

stížnosti na
postup
vyřizování

odvolání
proti
rozhodnutí o
neposkytnutí
informace

1

1

Celkový počet žádostí v tabulce, nemusí odpovídat celkovému počtu přijatých žádostí, neboť
jednu žádost může vyřizovat více odborů.
V Liberci dne 14. 1. 2010
Zpracovala: Mgr. Lucie Oraná, vedoucí oddělení komunikace a informací

