
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 

 
Za rok 2018 byly dle struktury stanovené v § 18 z. č. 106/1999 Sb. poskytnuty tyto informace: 
 
a) počet písemně podaných žádostí o informace 18 
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  
0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech 
a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
náklady na právní zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0 
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení 
0 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: - 

 
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 
finanční úhradu, výše úhrady za poskytování informací je stanovena za kopírování (tisk) 
dokumentů a vyhledávání informací. Výše úhrady je uvedena na webových stránkách města a to 
v záložce „Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“, odst. „15. Úhrady za 
poskytování informací“. 
 
Informace jsou poskytovány každodenně a v naprosté většině ústně přímým dotazem, 
telefonicky nebo e-mailem. O poskytování běžných ústních a elektronických informací se 
nevedou žádné záznamy. Informace určené ke zveřejnění jsou umístěny na úřední desce 
webových stránek města. Úřední deska je vedena jednak v listinné podobě, která je umístěna na 
tabuli před budovou radnice a v elektronické podobě na městských webových stránkách. 
Informace jsou dále občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva města. Běžné informace 
z činnosti městského úřadu, rady města, zastupitelstva města jsou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách města. Důležité informace se také dostávají k občanům hlášením městského 
rozhlasu a distribucí letáků, které jsou distribuovány zdarma. Další zdroj informací lze nalézt 
v městské knihovně, která zároveň plní funkci informačního střediska a umožňuje zdarma 
přístup k internetovým stránkám. Městský úřad Vysoké Veselí také poskytuje informace 
z veřejných registrů prostřednictvím Czech POINTu. Na Czech POINTu můžete získat veškeré 
údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o své 
osobě, majetku a právech. Odpadává tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, 
ale dokument“. 
 
Ve Vysokém Veselí, dne 10. ledna 2019. 
 


