
Výroční zpráva 
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2017

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 informací, v platném znění (dále jen zákon o
svobodném přístupu k informacím), je povinným subjektům stanovena zákonní 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

výroční zprávu  

o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za 
rok 2017:

 v roce 2017 bylo na MěÚ Nové Město na Moravě podáno celkem 17 žádostí o poskytnutí
informace (všechny byly podány písemně či elektronicky, v 1 případě i ústně, za fyzické
osoby bylo podáno 9 žádostí, za právnické osoby 8 žádostí)

 v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona byl 
-  v jednom případě vydán rozsudek krajského soudu, který zrušil  rozhodnutí  KrÚ Kraje
Vysočina a MěÚ Nové Město na Moravě z roku 2015 o neposkytnutí informací o platech v
požadované formě, informace byla žadateli v požadované formě poskytnuta
- ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti oběma rozhodnutím
byla podána odvolání, která byla nadřízeným správním orgánem zamítnuta a rozhodnutí o
odmítnutí žádostí byla potvrzena

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

 nebyla  poskytnuta  žádná  výhradní  licence  ve  smyslu  zákona  o  svobodném  přístupu  k
informacím 

 za zpracování vyžádaných informací nebyla v žádném případě požadovaná úhrada nákladů
 žádosti o informace se zejména týkaly:

- investičních plánů města na rok 2017
- složení Rady města Nového Města na Moravě od roku 2002 do roku 2014 
- vyhlášek města v oblasti komunálního odpadu 
- majetkové účasti města v právnických osobách 
- kompetencí úřadu v oblasti nařízení přijímání uprchlíků
- smluvních vztahů v oblasti zpětného odběru odpadů  
- vymáhání daňových nedoplatků
- dokumentace o schválení technické způsobilosti vozidla 
- kontrol stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
- otázce škodlivého působení vybraných druhů ptactva na majetek 
- napojení na kanalizaci v Novém Městě na Moravě
- pachtu pozemků města v k.ú. Pohledec 
- kácení bříz v Novém Městě na Moravě
- stavby hnojiště v areálu ZD Věcov 
- ochrany osobních údajů dle právních předpisů EU 

 na vyřizování podaných žádostí se podílely:



odbor  investic,  kancelář  vedoucího  úřadu,  odbor  správy majetku  města,  odbor  dopravy,
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
(internetová  stránky  města,  distribuce  Novoměstska  do  domácností  a  jeho  elektronická
verze, poskytování informací ze strany vedení města prostřednictvím médií)

Výroční zpráva za rok 2017 je zveřejňována na internetových stránkách města www.nmnm.cz.

V Novém Městě na Moravě 
dne 19.1.2018

Mgr. Petr Hanych v.r. 
tajemník

http://www.nmnm.cz/

