
Výroční zpráva 
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2018

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 2018:

 v roce 2018 bylo na MěÚ Nové Město na Moravě podáno celkem 13 žádostí o poskytnutí
informace (všechny byly podány písemně či elektronicky, za fyzické osoby bylo podáno 6
žádostí, za právnické osoby 7 žádostí)

 v souvislosti s poskytováním informací dle citovaného zákona byl v jednom případě vydán
rozsudek krajského soudu o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
spočívajícím  ve  zveřejnění  osobních  údajů  žalobce  na  webových  stránkách  města  v
dokumentu obsahujícím žádost  o informaci,  kterou žalobce podal  v roce 2017 s tím,  že
takový zásah správního orgánu byl nezákonný

 byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádostí o informaci spočívající v neobdržení
odpovědi povinného subjektu v zákonné lhůtě, stížnosti bylo zcela vyhověno 

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

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

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

- investičních plánů města na rok 2018
- výše nájemného v městských bytech
- vedení evidenční karty řidiče v registru řidičů

            -  zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR a nákladů na zajištění tohoto souladu
               (ve 2 případech)
            - výše odměn starosty města
            - využití výpočetní techniky při volbách
            - územního plánu Nového Města na Moravě
            - přestupkového řízení dopravní nehody
            - přestupkového řízení proti občanskému soužití
            - kastračního programu pro kočky 
            - záměru prodeje hasičské cisterny
            - umístění/povolení dočasných montovaných staveb v souvislostí s akcí Světový pohár v 
              biatlonu 2018 

 na vyřizování podaných žádostí se podílely:
            odbor investic, kancelář vedoucího úřadu, odbor správy majetku města, odbor dopravy a 
            vnitřních věcí, 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 2018 je zveřejňována na internetových stránkách města www.nmnm.cz.

V Novém Městě na Moravě 
dne 14.1.2019

Mgr. Petr Hanych v. r. 
tajemník
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