
 
 

Výroční zpráva o poskytování informací M ěstského  ú řadu Mníšek 
pod  Brdy za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím  a na řízení vlády č. 364/1999 Sb. 
 

 
 
 
Městský úřad v Mníšku pod Brdy v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.  
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona souhrnnou zprávu o své 
činnosti v oblasti  poskytování informací  za předcházející kalendářní rok, která má 
obsahovat : 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti: 
celkem bylo  v roce 2012 městskému úřadu podáno 30  písemných žádostí o 
poskytnutí informace podle výše uvedeného zákona. 
  
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 
nebyla podána.    
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 
nebyl vydán žádný rozsudek. 
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence: 
nebyla poskytnuta. 
 
e) Počet stížností podle § 16 a : 
na postup zaměstnanců městského úřadu byla podána čtyřikrát stížnost v souvislosti s 
vyřizováním žádostí o poskytnutí informací. 
Všechny  stížnosti se týkaly odboru stavební úřad – dvě stížnosti na postup vyřizování 
– neoprávněné, stížnost na to, že žádosti nebylo vyhověno v celém rozsahu – 
neoprávněná,   stížnost na postup stavebního úřadu – oprávněná stížnost, nebyl 
dodržen termín, informace byla poskytnuta.  
      
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 
předmětem dotazu byly informace určené stavebnímu úřadu (19 x),   kanceláři starosty 
(3 x), tajemnici  ( 2 x),  odboru správy majetku a investic (5x)  a městské policii (1x).  
Právnické osoby podaly devět žádosti, jedna z nich opakovaně,  dvacetjedna žádostí  
bylo podáno  fyzickými osobami, z toho některými opakovaně.   
Žádná  žádost o informace nebyla zpoplatněna. Žádosti jsou evidovány v podatelně 
městského úřadu. 
Ústní podání a mailová komunikace se neevidují a o poskytnutí informací se nevede 
záznam. Tyto  žádosti vyřizuje vždy ten zaměstnanec, kterému jsou informace známy. 
Pokud se žadatel obrátil na věcně nepříslušný odbor, je povinností  každého  
pracovníka odkázat jej na odbor, jemuž žádost  přísluší. 
Informace občanům jsou poskytovány formou úřední desky, webových stránek města, 



zveřejňováním na informačních tabulích a vývěskách města,  prostřednictvím rozhlasu, 
Zpravodaje Městečka pod Skalkou, popř. Radničních listů,  tyto občasníky  jsou zdarma 
distribuovány do domovních schránek nákladem 3 000 ks.   
Poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům zajišťuje tiskový mluvčí 
úřadu v přímé komunikaci, popř. zasíláním tiskových zpráv. 
 
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  21.1. 2013 
 
 
 


