
V ý r o č n í  z p r á v a
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2016

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  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 2016:

 v roce  2016  bylo  na  MěÚ  Nové  Město  na  Moravě  podáno  celkem  12  žádostí  o
poskytnutí informace (všechny byly podány písemně či elektronicky, za fyzické osoby
bylo podáno 7 žádostí, za právnické osoby 5 žádostí)

 v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona byla v jednom případě
podána  stížnost  na  postup  povinného  orgánu  při  vyřizování  žádosti  z  důvodu
neposkytnutí  informace  dle  požadavku žadatele,  ve  stejném případě  bylo  následně
vydáno  rozhodnutí  o  částečném  odmítnutí  žádosti.  Proti  tomuto  rozhodnutí  bylo
podáno odvolání, které bylo nadřízeným správním orgánem zamítnuto a rozhodnutí
městského úřadu bylo potvrzeno.

 nebyly  vynaloženy  žádné  výdaje  v  souvislosti  se  soudními  řízeními  o  právech  a
povinnostech podle tohoto zákona, 

 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu InfZ
 za  zpracování  vyžádaných informací  nebyla  v žádném případě  požadovaná úhrada

nákladů
 žádosti o informace se zejména týkaly:
- zaslání investičních plánů města na rok 2016
- poskytnutí  kopie  smlouvy  uzavřené  mezi  městem  Nové  Město  na  Moravě  a

Sportovním klubem Nové Město na Moravě na pronájem parkoviště u hotelu SKI 
- provádění exekucí
- poskytnutí seznamu došlých faktur za období 2010 – 2015
- uchovávání datových zpráv a poskytnutí spisového a skartačního řádu
- softwaru používaném pro vedení spisové služby na MěÚ v Novém Městě na Moravě
- uchovávání datových zpráv na MěÚ v Novém Městě na Moravě
- rušení veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií jiných podobných her
- platů (hrubé mzdy) vedoucích úředníků MěÚ v Novém Městě na Moravě za měsíc

září 2016
- provozu penzionu v místní části Jimramovské Paseky
 na vyřizování podaných žádostí o informace se podílely:

kancelář  vedoucího úřadu,  odbor investic  a  správy majetku  města,  odbor  finanční,
odbor stavební a životního prostředí



 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)

Údaje  výroční  zprávy  za  rok  2016  budou  publikovány  na  internetových  stránkách  města
www.nmnm.cz.

V Novém Městě na Moravě,
dne 6.1.2017

Mgr. Petr Hanych v.r. 
tajemník

http://www.nmnm.cz/

