
Město Nymburk 
 
 

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

za rok 2010 
 
 
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 2010 podáno 13 žádostí o podání informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly vyřizovány těmito odbory: 

5x odbor správy a rozvoje městského majetku  
4x útvar interního auditu 
4x odbor výstavby. 
 

V devíti případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací, jedné žádosti 
vyhověno z části, třem nebylo vyhověno. 
 
Obsahově se žádosti týkaly: 
1/ investiční plány města na rok 2010, seznam projektů financovaných z rozpočtu města, 
2/ název projekční kanceláře k novostavbě kuchyně v nemocnici Nymburk, 
3/ kopie dokumentů vydaných odborem výstavby města Nymburk ke stavbě čp.73 Bobnice v období let 

2007-2010, 
4/ smluvní vztahy, seznam závazků, nájemní smlouvy – vše k nemocnici Nymburk, 
5/ kopie dokumentů vydaných odborem výstavby města Nymburk ke stavbě čp.73 Bobnice v období po 

30.6.2010, 
6/ poskytnutí zvukové nahrávky z jednání zastupitelstva města dne 6.10.2010, 
7/ objemy veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných městem Nymburk za roky 2007, 2008, 2009, 
8/ informace k projektům firmy KM Projekt, s.r.o., stav projektů, 
9/ počet uskutečněných místních referend na území města Nymburk v období od 24.11.1990 do 30.6.2006, 
10/ nahlédnutí do stavební dokumentace k ZŠ Letců R.A.F. Nymburk, 
11/ seznam investičních plánů města financovaných městem pro rok 2011, 
12/počet a zaměření petic podaných městu v letech 2005 až 2010. 
 
b) V žádné věci nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí. 
 
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 v pěti případech úhrada nákladů spojených s poskytováním informací 
v celkové výši 471,00 Kč, částka 250,00 nebyla ve stanovené lhůtě uhrazena, příslušná žádost byla z toho 
důvodu zodpovězena částečně a dále odložena, částky v hodnotě 221,00 Kč byly uhrazeny. 
 
 
Libuše Nováková, vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu 
V Nymburce 06.01.2011 


