
Město Nymburk

Výroční zpráva za rok 2013

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 2013 podáno celkem 22 žádostí o poskytnutí informací 
    podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

    Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly vyřizovány těmito odbory:

6 x útvar interního auditu               2 x odbor životního prostředí
6 x odbor správy a rozvoje městského majetku             2 x odbor kanceláře starosty 
3 x odbor rozvoje a investic                            1 x místostarosta 

         2 x odbor výstavby
         
                                                                      

Ve 20 případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací,                           
2 žádosti byly odloženy. Jedna z důvodu nezaplacení příslušné částky, druhá žádost nebyla věcně 
příslušná Městskému úřadu Nymburk. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Obsahově se žádosti týkaly:
- žádost o zaslání investičních plánů města (3x)
- celkový přehled vyřízených i nevyřízených žádostí zaslaných na MěÚ v roce 2012
- žádost o informaci o nakládání s komunálním odpadem na území města + údržba zeleně (2x)
- dotaz zda je počínání žadatele v souladu se zákonem při oplocení pozemku a stavby přístřešku
- výše investovaných prostředků z rozpočtu města na údržbu a opravy Gymnázia v r. 2006-2012
- poskytnutí kopií Monitorovacích zpráv skládky Drahelice za r. 2010-2012
- záznam o využívání údajů v registru osob (2x) 
- kolikrát MěÚ aplikoval „vyjmutí dokumentu ze spisové dokumentace“ za posledních 5 let 
- zda jsou ve městě vyhrazeny plochy pro vylepení volebních plakátů
- počet žádostí o povolení  kácení dřevin a stromů v období 7/2012-7/2013
- kolik bylo uzavřeno veřejnoprávních smluv o místění stavby nahrazující územní rozhodnutí 
- kopie výročních zpráv, výsledovek, rozvah, zápisů Valné hromady, Představenstva a Dozorčí 
   rady od r. 2007 týkající se Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení a.s. 
- kolik ustanovených mysliveckých stráží MěÚ eviduje + počet správ. řízení 
- žádost o jmenné složení zastupitelstva města vč. politického zaměření 
- kopie Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaruč. výsledkem – EPC projekty 
- dotaz na kácení stromů v oblasti Labská terasa 
- kopie výpočtů cen pro vodné a stočné od r. 2006 a plánované vyúčtování v r. 2013-2014



b) Nebylo podáno žádné 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. nebyly podány žádné stížnosti na postup při vyřizování   
    žádostí o informace. 

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 3 případech úhrada nákladů spojených s poskytováním 
informací v celkové výši 736,50 Kč. Částka 386,- Kč nebyla uhrazena, tudíž informace nebyla 
poskytnuta a spis odložen. 
Částka ve výši 350,50 Kč byla zaplacena na účet města a informace byla v zákonné lhůtě 
poskytnuta žadateli. 

Ivana Rambousková, referent odboru Kanceláře starosty 
V Nymburce dne 5.2.2014




