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Zpracovill: Ing. Jozef Hompora - k~iemník }vfeÚ JiNkov

Clánek 1
Úvod
Dne 01.01.2000 nabyl Úcinnosti zákon c. 106/1999 Sb.,o svobodném prístupu k informacím,
ve znení pozdej.5ích predpisll (dále také jen zákon), jehož prostrednictvím se realizuje
Ústavním poPádkem Ceské republiky garantované právo
obcamt na svobodný ph<;tup
k informacím. Tento zákon soucasne stanoví za jakých podmínek budou iriformace tzv.
povinnými subjekty, mezi než spadá rovnež MesÚký úrad Jiríkov (dále také jen MeÚ),
žadateHlm poskytovány. V návaznosti na zákon byla na 1I1eÚ vydána "Pravidla pro zajL~teni
prístupu k informacím ", která v intencích citovaného zákona upravují postup MeÚ pri
poskytování informací tak, že stanoví jeho bližší podminky.
Clánek 2
Pocet podanvch žádostí o informace
Mestský ÚPadv Jiríkove neobdržel v roce 2008 žádnou žádost o informace odvolávající se na
zákon c. 106/1999 Sb., svobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších predpisu.
1 Žádosti lešené iednotlivvmi Dllborv:
o

odbor ekonomický
* * odbor vnitrní .správy
** odbor výstavby a životního prostredí
* * odhor nli\'tního a hytového hospodárství
** sekretariát (podatelna)

**

O

O
O
O

II. Okruhy orobléml}, iichž se žádosti o informace tVkalv:

** ** ** ** ** ** ** **
Clánek 3
Pocet podanvc/z odvolání proti rozhodnutí
Mestský Úlad v Jiríkove nevydal v roce 2008 žádné rozhodnutí o nevyhovení
informace.

žádosti o

Clánek 4
Opis podstatnvch cástí každého rOl,sudku soudu
Nebylo vedeno žádné soudní rízeni.
Clánek 5
Výcet ooskvtnuiVch vvhradních licencí
Mestský úrad v Jiríkove neposkytl v roce 2008 žádnou výhradní licenci.
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Clánek 6
Pocet stížností podanÍ/ch podle
Nepodána žádná stížnost.

§ 16a zákona

C.

106/1999 Sb.

Clánek 7
Další informace vztalllliící se k uvlatiíování tohoto zákona
Další informace vztahujicí se k uplatnováni tohoto zákona nejsou.
Clánek 8
Záver
Sela'etariát, jednotUpé odbory a tajemnik Mestského Úlhdu v Jirikove v roce 2008 poskytovaly
Ústne obcanilm všechny informace, které zákon c. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu
k informacim, ve zneni pozdej.5ich predpisu umožnuje, i když se obcané na zákon c. 106/1999
Sb., o spobodném prístupu k informacím, ve znení pozdejších pfedpisll prímo neodvolávali.

Z výrocní zprávy vyplývá, že zákon c. 106/1999 Sb.,o svobodném prístupu k informacím, ve
znení pozdejších predpisu je na Mestském Úradu v Jiríkove v celém rozsahu dodržován.

Vvrocní zvrát'a za rok 2008 bvla schválena podle clánku 10 "Prapidel pro zajištení prístupu
k informacím" Radou mesta Jiríkova dne 02 .02.2009 usnesením c. 898/2009.

V Jiríkove, dne 02.02.2009
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Ing. .Joze.!Hompora
taJemnik MeÚ
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