
Výroční zpráva o poskytování informací Městského  úřadu Mníšek 
pod  Brdy za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím  a nařízení vlády č. 364/1999 Sb. 

  
  

Městský úřad v Mníšku pod Brdy v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.  106/1999 
Sb. tímto zveřejňuje  výroční zprávu o své činnosti v oblasti  v oblasti poskytování informací 
podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších úprav 

( dále jen zákon ) za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat : 
  
a) počet podaných žádostí o informace                                           12 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                          0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí                                            0 

e) počet stížností podle § 16 a                                                            1 

f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona          
  
  
K písmenu e) počet stížností podle § 16 a : 
písm. b) – žadatel si stěžoval, že mu po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo  § 
14 odst. 7 nebyla dána  informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí 
písm. c)  žadatel si stěžoval, že mu informace byly poskytnuty částečně, aniž bylo o zbytku 
žádosti vydáno  rozhodnutí o odmítnutí 
písm. d) žadatel nesouhlasil s výší úhrady  sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny 
podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací 
  
Stížnost podaná dle písm.b) zákona 106/1999 Sb. - žadatel si stěžoval na nepodání 
informace v předepsané lhůtě,  byla oprávněná. 
  
Další informace:  
Pět  žádosti o informace bylo vyřizováno odborem kanceláře starosty,  pět žádostí včetně 
stížnosti byly vyřizovány stavebním úřadem a dvě vyřizoval odbor správy majetku a investic. 
Za dvě  žádosti  o informace byl požadován poplatek, který dosud nebyl žadateli zaslán. 
Žádosti jsou evidované v podatelně městského úřadu. 
  
Výroční zpráva je zpracována dle podkladů Městského úřadu Mníšek pod Brdy, odboru 
vnitřních věcí, zveřejňuje se na úřední desce města a na internetových stránkách www. 

mnisek.cz.      
            
                                                                                              Věra Landová 

                                                                                               tajemnice MÚ 

  
  
V Mníšku pod Brdy dne  23.1. 2009 
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