
Město Nymburk 
 

Výroční zpráva za rok 2011 
 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

 
 
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 – usnesení rady města č.  65 ze dne 08.02.2012. 
 
 
a) Na Městský úřad Nymburk bylo v roce 2011 podáno 36 žádostí o podání informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly 
vyřizovány těmito odbory: 

14x útvar interního auditu,  2x odbor správních činností, 
13x odbor výstavby,   4x odbor správy a rozvoje městského majetku, 
 1x útvar tajemníka,   1x místostarosta, 
 1x odbor ekonomický. 

 
V 32 případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací, jedné žádosti 
vyhověno z části, jedna žádost byla odložena, dvěma žádostem bylo vyhověno, ale žadatel si 
připravenou informaci nevyzvedl. 
 
Obsahově se žádosti týkaly: 
1/ investiční plány města na rok 2011, 
2/ postup ve věci oznámení přestupku – 2x, 
3/ kopie správních rozhodnutí vydaných odborem výstavby města Nymburk ke stavbě čp.73 

Bobnice – 2x 
4/ ve věci poskytnutí finanční  půjčky jinému subjektu prostřednictvím příspěvkové organizace 

města, 
5/ poskytnutí zvukové nahrávky z jednání zastupitelstva města – 4x, 
6/ dotaz na jméno zpracovatele nahlížejícího do registru obyvatel, 
7/ dotaz na způsob užívání části pozemku – 3x, 
8/ dotaz k poskytnutí grantů městem a výpis neuspokojených žadatelů o granty, 
9/ příspěvek z rozpočtu města a informace o obecně prospěšné společnosti, jejímž 

spoluzakladatelem je město, 
10/ dotaz ve věci Nymburská o.p.s., kopie výročních zpráv, 
11/ informace k projektům firmy KM projekt , 
12/ informace k územním řízením, věcným právům k pozemkům v k.ú. Drahelice a další  

související informace – 18x. 
 
b) V žádné věci nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí. 
 
c) V žádné věci nedošlo k soudnímu projednávání ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 
d) V žádné věci nešlo o poskytnutí výhradních licencí. 
 
e) Podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. bylo podáno 7 stížností na postup při vyřizování žádostí  

o informace. Krajský úřad Střč. kraje vydal v jednom případě příkaz k vyřízení části žádosti, 
v jednom případě snížil úhradu za poskytnutí informace. Ve třech případech vydal rozhodnutí 
o podání informace povinným subjektem v souladu se zákonem, neboť povinnost poskytovat 
informace dle příslušného zákona se netýká okruhu dotazů na názory MěÚ a o požadavky na 
vytváření nových informací. V jednom případě nebyla stížnost důvodná, v jednom případě 
potvrdil KÚ plně vyjádření povinného subjektu. 



 
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 sazebníku úhrad nákladů spojených s poskytováním informace. 
Dle těchto zásad byla vyměřena v šesti případech úhrada nákladů spojených s poskytováním 
informací v celkové výši 825,- Kč, částka 239,- byla rozhodnutím KÚ snížena na 49,- Kč a dle 
vnitřního předpisu se částky do 50,- Kč k úhradě nepředepisují, částka 237,- Kč nebyla 
uhrazena, tudíž informace nebyla poskytnuta. Úhrady ve výši 349,- Kč byly zaplaceny na účet 
města. 
 
 
Libuše Nováková, vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu 
V Nymburce 31.01.2012 


