Informace MěÚ
Okruh povinně zveřejňovaných informací:
Informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací č. 106/99 Sb.:
a) podle § 5 odst. 1 a 2
Souhrn informací o MěÚ je ve struktuře dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví
struktura zveřejňovaných informací
Jak žádat o... – řešení životních situací je také podrobně upraveno a rozvedeno
uvedenou vyhláškou
Výroční zpráva o poskytování informací – zpráva o podaných informacích, rozhodnutích
o neposkytnutí informace, odvoláních proti rozhodnutí a stížnostech na neposkytnutí
informace
b) podle § 5 odst. 3
Poskytnuté informace jsou informace, které městský úřad poskytl individuálním
žadatelům na jejich žádost. Zveřejňují se do 15 dnů od jejich poskytnutí žadateli,
zveřejňuje se i znění žádosti o informace, avšak bez uvedení osobních údajů.
c) podle § 5 odst. 5
celý veřejně přístupný obsah všech rejstříků, registrů, evidencí a seznamů, které vedou
a které jsou podle zákona veřejně přístupné: živnostenský rejstřík, rejstřík honebních
společenstev, místní programy snižování emisí podle § 6 odst. 6 zákona o ochraně
ovzduší (č. 86/2002 Sb.)
Informace povinně zveřejňované podle dalších zákonů:
Evidence definovaných datových souborů – podle zákona o ochraně osobních údajů se
zveřejňují informace o tom, jaká zpracování osobních údajů úřad provádí
Územní plán města Kolína a Regulační plán města Kolína se zveřejňují podle
stavebního zákona (§ 165 odst. 2)
Informace potřebné k doručování datových zpráv se zveřejňují dle ustanovení § 3
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
Informace o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Ochrana osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) – GDPR
odkaz na článek:

