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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čj. 566/2012                    V Pečkách dne 29. února 2012 

 

 
 

 

 

 

 

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 
za rok 2011 podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
            
 

 

         
 

 Městský úřad Pečky, tajemník úřadu jako povinný subjekt ve smyslu § 18, odst. 

1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím touto výroční 

zprávou ke dni 1. března 2012 zveřejňuje svoji činnost za rok 2011. 

 

 

a) počet podaných žádostí o informace 

  

 

 

žádosti podané písemně: 
  

 

Tajemník úřadu nezaznamenal v roce 2011 písemná podání, která měla povahu 

žádosti směřované ke správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací:    

 

 

 



 

žádosti podané elektronicky: 

 

Tajemník úřadu nezaznamenal v roce 2011 elektronické podání, které by mělo 

povahu žádosti směřované ke správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací. 

Prostřednictvím e-mailu, byly zaznamenány pouze dotazy, které se vztahovaly 

k běžným záležitostem života. 

 
  

 

 

 

žádosti podané ústně: 

 

 

Z povahy činnosti tajemníka úřadu lze opětovně konstatovat, že téměř na 

každého kdo navštívil kancelář tajemníka úřadu se vztahuje zákon o svobodném 

přístupu k informacím.  Dále je nutno konstatovat, že nelze počet případů, kdy 

byly sděleny požadované informace ani s dostatečnou přesností odhadnout. 

K těmto případům je třeba připočítat obrovský podíl vyřízených informací mimo 

kancelář odboru. Informace jsou sdělovány např. na ulici, na jednáních 

zastupitelstva, v místním periodickém tisku, telefonicky, pomocí výpočetní 

techniky apod. Řada informací byla a je sdělovaná i v mimopracovní době, o 

sobotách i nedělích.  

Zcela výjimečně je požadovaná informace zamítnuta, popř. je tázající odkázán 

na již zveřejněnou informaci. O těchto několika okolnostech pro krátkost děje 

nebyl pořizován žádný zápis. 

 

 

a) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

b) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

c) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

d) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

            

 

 

 

 

  Ladislav Kejda 

                                                                         tajemník úřadu 



Městský úřad Pečky 
Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čj. 565/2012                    V Pečkách dne 29. února 2012 

 
 

 

 

 

                                     

VÝROČNÍ  ZPRÁVA 

 
za rok 2011 podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
            
 

 

         
 

Městský úřad Pečky, odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

jako povinný subjekt ve smyslu § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím touto výroční zprávou ke dni 1. března 2012 

zveřejňuje svoji činnost za rok 2011. 

 

b) počet podaných žádostí o informace 

  

 

 

žádosti podané písemně: 
  

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy nezaznamenal 

v roce 2011 žádné písemné podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke 

správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací.    

 

 

 

 

 



 

žádosti podané elektronicky: 

 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy nezaznamenal 

v roce 2011 elektronické podání, které by mělo povahu žádosti směřované ke 

správnímu orgánu ohledně poskytnutí informací. Prostřednictvím e-mailu, bylo 

zaznamenáno cca 120 dotazů ke stavebním řízením, žádostí o poskytnutí pomoci 

ohledně určení pozemků, plánovaných staveb, o tom jaká je provozní doba 

sběrného dvora o prázdninách apod. Na tyto dotazy je zpravidla bezprostředně 

odpovídáno jak elektronicky, popřípadě telefonicky. 

 
  
 

 

 

žádosti podané ústně: 

 

 

Z povahy činnosti odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy 

lze opětovně konstatovat, že téměř na každého kdo navštívil kancelář odboru 

výstavby  se vztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím.  Dále je nutno 

konstatovat, že nelze počet případů, kdy byly sděleny požadované informace ani 

s dostatečnou přesností odhadnout. K těmto případům je třeba připočítat 

obrovský podíl vyřízených informací mimo kancelář odboru. Informace jsou 

pracovníky odboru sdělovány např. na ulici, na jednáních zastupitelstva, 

v místním periodickém tisku, telefonicky, pomocí výpočetní techniky apod. 

Řada informací byla a je sdělovaná i v mimopracovní době, o sobotách i 

nedělích.  

Zcela výjimečně je požadovaná informace zamítnuta, popř. je tázající odkázán 

na již zveřejněnou informaci. O těchto několika okolnostech pro krátkost děje 

nebyl pořizován žádný zápis. 

 

e) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

f) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

g) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

h) sledovaný znak nebyl zaznamenán 

            

 

 

 

  Ing. Václav Zavřel 

                                                         Vedoucí odboru výstavby, zemědělství 

                                    životního prostředí a dopravy 


