
 
 
Výroční zpráva o poskytování informací Městského  úřadu Mníšek pod  Brdy za 

rok 2017 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., 
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: 
V roce 2017 bylo městskému úřadu podáno třicet čtyři písemných žádostí o poskytnutí 
informace podle výše uvedeného zákona. 
  
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 
jedno.    
 
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 : 
dvě.  
      
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 
předmětem dotazů byly informace určené stavebnímu úřadu (9 x), odboru   kanceláře starosty 
(5 x), odboru správy majetku a investic (12 x),  odboru finančnímu (1 x), starostovi (5 x), 
místostarostce (1x) a ke společnému  vyřízení starosty a místostarostky ( 1 x).   
Právnické osoby podaly devatenáct žádostí ( z toho jedna 11 x) a patnáct žádostí  bylo podáno  
fyzickými osobami, z toho třemi osobami opakovaně.   
Žádná ze žádosti  o informace nebyla zpoplatněna.  
Všechny 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 obrátí na věcně nepříslušný 
odbor, je povinností  každého  pracovníka odkázat jej na odbor, jemuž žádost  přísluší. 
Informace jsou občanům poskytovány formou úřední desky, webových stránek města, 
zveřejňováním na informačních tabulích a vývěskách města, na Facebooku, prostřednictvím 
SMS zpráv, Zpravodaje Městečka pod Skalkou, tento občasník  je zdarma distribuován 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  22.1. 2018 
 
 
 


