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Výroční zpráva za rok 2014
o činnosti Městského úřadu Kolín v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
•

V roce 2014 obdržel Městský úřad Kolín (dále jen „MěÚ“) 37 podání s žádostí o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., z toho 2 žádosti se týkaly doplnění již poskytnutých informací.

•

MěÚ vydal 7 rozhodnutí o odmítnutí žádostí (z toho 2 rozhodnutí byla vydána k jedné
žádosti):
 ve čtyřech případech bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti,
 ve třech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

•

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace byla v roce 2014 podána 4 odvolání
(z toho 2 odvolání se vztahují k jedné žádosti). Ve dvou případech odvolací orgán původní
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání a povinný subjekt v novém projednání
informace v obou případech žadatelům poskytl. V dalším případě odvolací orgán napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Povinný subjekt žádost znovu projednal
a opětovně vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, proti rozhodnutí se žadatel opět
odvolal, odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdil.

•

Soudem nebyla přezkoumávána zákonnost rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a MěÚ nevynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle
zákona o poskytování informací žádné výdaje.

•

MěÚ neposkytl v roce 2014 žádné výhradní licence.

•

MěÚ obdržel 1 stížnost na postup při vyřizování informací.
 Důvodem byla stížnost na nečinnost povinného subjektu, tato stížnost však byla
neoprávněná, neboť povinný subjekt neobdržel vyjádření od nadřízeného orgánu.

V Kolíně dne 17.02.2015
………………………………………………
PhDr. Dagmar Soukupová v. r.
tajemnice
Vyvěšeno:……………………………………
Sejmuto:……………………………………….

