
 

 

Výroční zpráva za rok 2016 

 
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 2016 podáno celkem 49 žádostí o poskytnutí 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

 

Tyto podané žádosti věcně příslušely a byly vyřizovány těmito odbory: 

 

18 x odbor správních činností     3 x odbor rozvoje a investic                                       

  3 x odbor správy městského majetku   1 x odbor životního prostředí                

  3 x útvar interního auditu            1 x odbor ekonomický  

  4 x tajemnice                                                     1 x odbor městské policie 

  1 x odbor informatiky     2 x odbor vnitřních věcí  

  2 x odbor školství, kultury a památkové péče    9 x odbor výstavby  

  1 x odbor Obecní živnostenský úřad     

         

                                                                           

V 46 případech bylo žadatelům vyhověno ve smyslu zákona o podávání informací. 

3 žádosti byly odloženy, dvě z důvodu nezaplacení požadované částky, třetí žádost z důvodu, 

neboť požadovaná informace se nevztahovala k působnosti povinného subjektu. 

 

Obsahově se žádosti týkaly: 

 

- zaslání informace- živnostenské oprávnění s předmětem podnikání     

- seznam všech faktur došlých městu Nymburk (období 2010- 2015)  

- poskytnutí informace o změnách dopravního značení v obytné čtvrti mezi hlavním nádražím    

  a ulicí Velké Valy  

- zaslání tabulky- rozpočet města Nymburk na rok 2016 kapitola 802, 810, 839, 884, 886  

- zaslání investičních plánů města Nymburk na rok 2016 (žádost o název projektu, stručný    

  popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč….)  

- zaslání tabulky- rozpočet města Nymburk na rok 2015 kapitola 802,810, 839, 884, 886 

- zaslání výsledků kontroly OIP pro Středočeský kraj v provozovnách společnosti AZOS CZ,   

  s.r.o.  

- zaslání seznamu ukončených řízení s firmou AZOS CZ, s. r. o. (vyřizované odborem  

  výstavby v MěÚ Nymburk)  

- informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení  

  působnosti orgánů  

- zaslání informace o podobě a délce uchování datové zprávy, lhůta uložení dle spisového a  

  skartačního řádu  

- poskytnutí informace o software k vedení spisové služby, poskytovatel software  

- informace o podobě a délce uchovávání datové zprávy MěÚ Nymburk  



- zaslání informace o VZ na stavební práce  

- poskytnutí informace – problém parkování vozidel na chodníku k ul. Maršála Koněva  

- žádost o poskytnutí informací ohledně odmítnutí pravidelných hlášení v městském rozhlase  

  o směru větru  

- poskytnutí informací k dotazům k podjatosti starosty (3x)  

- zaslání informace o technologickém zabezpečení čištění komunálních odpadních vod v ČOV  

  Nymburk  

- poskytnutí informace- rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Kolín ve věci dodatečného  

  povolení stavby   

- poskytnutí informace- závěrečné zprávy nezávislého auditora o provedení forenzního auditu  

  činnost TS Nymburk, p. o. v letech 2014-2015 

- žádost o potvrzení bezúhonnosti  

- žádost o zaslání kopie o ústním jednání  

- informace k přestupkům dle zákona č. 159/2006 Sb. 

- dotaz na základě jakých konkrétních dokumentů a zajištění odbor výstavby Městského úřadu  

  Nymburk usoudil, že není nutné vést územní řízení  

- poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí pro nové stavební rozhodnutí na stavbu, stavební  

  úpravy SO.1 Hlavní výrobní objekt, SO. 3 – Pomocné technické provozy, SO. 4-  Expedice  

  v areálu AZOS CZ, s. r.o. na pozemcích SP. 2585/1, 2585/3, 2587 v katastrálním území     

  Nymburk 

- zaslání kopií všech pojistných smluv 

- zaslána informace o přestupkovém řízení proti občanskému soužití (2x) 

- poskytnutí informací ke kauze AZOS CZ s.r.o. – (Jakým způsobem Odbor výstavby MěÚ  

  NBK zajistil dočasné zastavení výroby?, pokud nebylo zastavení výroby zajištěno tak  

  z jakých důvodů) 

- informace o přestupkovém řízení proti občanskému soužití na našem úřadě  

- poskytnutí informací vztahující se ke společnosti AZOS CZ, s.r.o. (Byl vydán zákaz               

  nepovoleného užívání stavby? Byla společnosti AZOS CZ, s.r.o., uložena pokuta za    

  neoprávněné užívání stavby?…) 

- zaslání informace o tom jaké má AZOS CZ, s.r.o. na Pražské ulici v Nymburce stavební   

  povolení pro stavbu trafostanice?  

- poskytnutí informace o podezření přestupku nezjištěný řidič vozidla MBO 4022 stání na   

 chodníku v obci Krchleby- byla věc odložena či zastavena a za jakého důvodu?  

- žádost o informaci zda byla prováděna kontrola ve firmě AZOS CZ, s.r.o. naším úřadem, a  

  jestli se jednalo o kontrolu neohlášenou či předem ohlášenou? 

- poskytnutí informace zda bylo vydáno dodatečné povolení stavby ve věci stavebních úprav  

  týkajících se záměru,,Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk´´     

  společnosti AZOS CZ, s.r.o. 

- zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty (11x) 

- informace k výběrovému řízení na pozici ředitel/ředitelka Městského kulturního střediska. 

 

 

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) 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 v 1 případě úhrada nákladů spojených s poskytováním 

informací v celkové výši 3 241 Kč. Částka nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, spisový materiál 

s informací byl odložen. 

 

Aneta Nováková, referent odboru Kanceláře starosty  

V Nymburce dne 7. 2. 2017 

 

 

 


