
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Nymburk 
 
 

Výroční zpráva 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

za rok 2008 
 
 

Zpráva je vydávána v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o informacích) na základě evidence 
vedené na odboru kanceláře starosty. 
 
 

a) Na Městský úřad Nymburk bylo v roce 2008 podáno 10 žádostí o podání informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly vyřizovány 
těmito odbory: 

3x odbor správy a rozvoje městského majetku  
1x odbor správních činností 
1x odbor informatiky 
3x odbor výstavby 
2x útvar tajemníka. 
 

V pěti případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací, dvěma žádostem 
nebylo vyhověno, tři věci byly odloženy. 
 
Obsahově se žádosti týkaly: 
1/ předání kopií platných registrací autoškol vydaných Městským úřadem Nymburk, 
2/ používání zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při 

zadávání veřejných zakázek městem Nymburk a jím zřizovanými organizacemi, text interních 
pravidel k dané problematice, 

3/ druhy používaných právních informačních systémů, jakým způsobem jsou vybírány, jaká částka 
je ročně vynakládána na jejich aktualizaci, 

4/ stavba betonárky v obci Rožďalovice a její soulad s územním plánem, 
5/ poskytnutí kopií dokumentace vydané stavebním úřadem Nymburk ve věci Revitalizace souboru 

kulturních památek v zámeckém areálu Loučeň, 
6/ kopie objednávek a faktury k ošetření vozovky v ulici Koněvově, 
7/ kopie dokumentů k novostavbě hotelu + stavebním  úpravám zámku a vinárny v areálu zámku 

Loučeň, 
8/ poskytnutí investičních plánů města pro rok 2009 financovaných z rozpočtů obce nebo z veřejných 

rozpočtů + popisy projektů, 
9/ a 10/ smluvní vztahy města v oblasti zdravotnictví. 
 
b) V jedné věci bylo podáno odvolání proti rozhodnutí ke krajskému úřadu, KÚ Středočeského kraje 

rozhodnutí města zrušil a vrátil k novému projednání. 
 
c) V žádné věci nedošlo k soudnímu projednávání. 
 
d) Neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o podávání informací. 
 
e) Při podávání informací bylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem „Pravidla pro zajištění 
přístupu k informacím“. Součástí tohoto vnitřního předpisu je i čl. 8 Způsob hrazení nákladů a 
příloha č. 6 Stanovení sazebních úhrad nákladů spojených s poskytováním informace. 
Dle těchto zásad byla vyměřena ve třech případech úhrada nákladů spojených s poskytováním 
informací v celkové výši 398,40 Kč, částky ve výši 310,90 nebyly ve stanovené lhůtě uhrazeny, 
příslušné žádosti byly z toho důvodu odloženy, částka 87,50 Kč byla uhrazena. 
 
 
Libuše Nováková, vedoucí odboru vnitřních věcí 
V Nymburce 20.01.2009 


