
Město Nymburk 
 
 

Výroční zpráva za rok 2012 
 

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.  
 
a) Na Městský úřad Nymburk bylo v roce 2012 podáno 33 žádostí o poskytnutí informací  
    podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  
    Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly vyřizovány těmito odbory: 
 

9 x útvar interního auditu,   3 x odbor správy a rozvoje městského majetku, 
         7 x odbor výstavby,   2 x odbor ekonomický,  

4 x odbor životního prostředí,  2 x odbor školství, kultury a památkové péče,  
4 x odbor rozvoje a investic,                1 x odbor informatiky, 

                                                                      1 x odbor živnostenský.  
       

V 25 případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací,                        
5 žádostem bylo vyhověno z části, 2 žádosti byly odloženy (jedna z důvodu nezaplacení 
příslušné částky), jedné žádosti nebylo vyhověno.  
 
 
Obsahově se žádosti týkaly: 
- informace ke stavebnímu povolení, kolaudačnímu souhlasu, změně územního plánu - 8x  
- plánované investiční akce města na rok 2012 - 3x 
- žádost o rozpočtový výhled města na rok 2012 
- poskytnutí jmenovitého hlasování z 2. schůze RM 
- poskytnutí smlouvy se společností Senior Rezidence Beta s.r.o.  
- dotaz na množství dat na serveru města a kolik je obsazeno 
- dotaz na finanční podporu mužského basketbalu 
- poskytnutí dokumentů týkající se VŘ na prodej p.č. 1766/1, 1772, 1773, …v k.ú. Nymburk 
- počet odvolání proti rozhodnutí ve správ. řízení + konkrétní způsoby rozhodnutí od r. 2007 
- dotaz na počty a objemy nádob na směsný komunální a tříděný odpad v roce 2010-2012 
- žádost o SoD na opravu kaple sv. Jana Nepomuckého  
- dotaz na povolování osazení plastových oken v památkových zónách města  
- stížnost na nečinnost/postup obce Hořátev 
- žádost o poskytnutí zápisů z Dozorčí rady a Výroční zprávy - Nemocnice Nymburk s.r.o. 
- žádost o přesnou identifikaci subjektu – město Nymburk 
 
 
b) V jedné věci bylo podáno odvolání proti rozhodnutí. Krajský úřad Stč. kraje jako nadřízený 

orgán vrátil věc k novému projednání.  V zákonné lhůtě byly informace poskytnuty.  
 
 
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. byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování 

žádostí o informace. V jednom případě Krajský úřad Stč. kraje potvrdil odmítnutí žádosti 
jako odůvodněné. V druhém případě se jednalo o nedorozumění (příchozí e-mail byl  
vyhodnocen jako spam).  

 
f) Všechny poskytnuté informace jsou zveřejněny na webových stánkách města v souladu               
    se zákonem č. 101/2000 Sb.  
 
 
Při podávání informací bylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem „Pravidla pro 
zajištění přístupu k informacím“. Součástí tohoto vnitřního předpisu je i čl. 5 Úhrada za 
poskytování informací a příloha č. 1 Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti                       
s poskytováním informací. 
Dle těchto zásad byla vyměřena ve dvou případech úhrada nákladů spojených s poskytováním 
informací v celkové výši 2 148,- Kč. Částka 1 737,- Kč nebyla uhrazena, tudíž informace 
nebyla poskytnuta a spis odložen.  
Částka ve výši 411,- Kč byla zaplacena na účet města. 
 
 
 


