
V ý r o č n í  z p r á v a
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2012

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákonem č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
zákon  o  svobodném  přístupu  k informacím),  je  povinným  subjektům  dle  tohoto  zákona 
stanovena zákonná povinnost zveřejnit  vždy do 1.  března výroční zprávu za předcházející 
kalendářní  rok  o  své  činnosti  v oblasti  poskytování  informací  dle  zákona  o  svobodném 
přístupu k informacím.

Městský  úřad  Nové  Město  na  Moravě  tímto  zveřejňuje,  v souladu  s ust.  §  18  zákona  o 
svobodném přístupu k informacím, tuto

v ý r o č n í  z p r á v u

o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
za rok 2012:

• v roce  2012  bylo  na  MěÚ  Nové  Město  na  Moravě  podáno  celkem  30  žádostí  o 
poskytnutí informace (všechny byly podány písemně či elektronicky, za fyzické osoby 
bylo podáno 25 žádostí, za právnické osoby 5 žádostí)

• v souvislosti  s poskytováním  informací  dle  citovaného  zákona  bylo  v případě  čtyř 
žádostí vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti

• v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona bylo ve dvou případech 
podáno odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti

• v souvislosti  s poskytováním  informací  dle  citovaného  zákona  nebyl  vydán  žádný 
rozsudek soudu, nebylo vedené žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného 
zákona

• žádosti o informace se týkaly:

1) zaslání informace týkají se investic města v roce 2012, které budou spojeny s řešením 
bezbariérovosti

2) zaslání investičních plánu města na rok 2012
3) informací o veřejných zakázkách zadaných městem konkrétní obchodní společnosti 
4) způsobu využití a vydaných rozhodnutí vztahujících se ke konkrétním parcelám v k.ú. 

Nové Město na Moravě 
5) provedení průzkumu trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných zakázek
6) vydání závazného stanoviska k restaurování movité kulturní památky
7) zákonných podmínek ustájení dobytka v k.ú. Radňovice 
8) výkonu  rozhodnutí  o  odklizení  nepovolené  zpevněné  plochy  na  pozemcích  v k.ú. 

Nové Město na Moravě
9) podmínek stavby oplocení kolem pozemku v k.ú. Nové Město na Moravě
10) nakládání s nebezpečnými odpady na pozemcích v k.ú. Nové Město na Moravě
11) problematiky mýtní těžby lesního porostu v k.ú. Nové Město na Moravě 
12) podmínek povolení, kolaudace sběrny odpadového hospodářství  v k.ú. Nové Město 

na Moravě
13) zjišťovacího řízení vedeného v souvislosti s využitím pozemku  v k.ú. Nové Město na 

Moravě
14) dopravního značení křižovatky Žďárská – Vlachovická v Novém Městě na Moravě



15) nájemní smlouvy založené v konkrétním spisu u stavebního úřadu  
16) technické zprávy k projektu odvodnění konkrétních pozemků v k.ú. Nové Město na 

Moravě
17) informace  o  členství  členů  Zastupitelstva  města  Nového  Města  na  Moravě  ve 

Sportovním klubu Nové Město na Moravě
18) odvodnění konkrétních parcel v k.ú. Nové Město na Moravě
19) památkových zón ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě
20) registrace psů a výběru místních poplatků za psa ve městě 
21) místně příslušných orgánů k orgánu územní samosprávy (městu) 
22) místních poplatků v Novém Městě na Moravě -  změny sazeb, osvobození apod.
23) veřejné zakázky města na služby vypracování územního plánu města Nového Města 

na Moravě
24) organizačně technického zabezpečení voleb do zastupitelstva obcí
25) pořadatelství Mistrovství světa v biatlonu 2013

• na vyřizování podaných žádostí o informace se podílely:
odbor investic a správy majetku města, odbor stavební a životního prostředí, kancelář 
vedoucího úřadu, odbor finanční

• poskytování  informací  v telefonním  nebo  osobním  styku  je  zaměstnanci  MěÚ 
v Novém  Městě  na  Moravě  považováno  za  samozřejmost  jako  součást  jejich 
pracovního výkonu (podávání těchto informací není samostatně sledováno)

• ke zvyšování informovanosti veřejnosti přispívá i např. dálkový přístup k informacím 
(internetové stránky města, distribuce Novoměstska do domácností a jeho elektronická 
verze,  poskytování  informací  ze  strany  vedení  města  prostřednictvím  médií, 
informační panel na KD v Novém Městě na Moravě)

Údaje výroční zprávy za rok 2012 budou publikovány v Novoměstsku a na internetových 
stránkách města www.nmnm.cz.

V Novém Městě na Moravě,
dne 8.2.2013

Mgr. Petr Hanych v.r.
tajemník MěÚ
Nové Město na Moravě  

http://www.nmnm.cz/

