STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro schůzi rady města dne 06.03.2018

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předkládá: Sopoušek Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru kancelář tajemníka
Zpracoval: Reltonová Jana - pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení komunikace a
informací

Důvodová zpráva
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti statutárního města Liberec a jeho orgánů v oblasti poskytování informací za rok 2017 dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 je zpracována na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který stanovuje
statutárnímu městu Liberec (dále jen SML) povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti
v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku.
Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob
o poskytnutí informací, které byly v roce 2017 vyřizovány jednotlivými odbory magistrátu dle zákona a
Směrnice rady města č. 06RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím.
Veškeré poskytnuté informace jsou zveřejněny na webových stránkách
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace/informace-poskytnute-obcanum.

města

Za rok 2017 se projevil zájem veřejnosti o písemné informace, v souvislosti s platností zákona,
takto:
a) Počet podaných žádostí o informace
Podáno bylo celkem:
Z toho:

105 žádostí
32 v písemné podobě
73 v elektronické podobě

Z celkového počtu bylo:
▪ vyřízeno v rámci jiného zákona
▪ postoupeno
▪ částečně odmítnuto
▪ odloženo (nezaplacení nákladů, nejednalo se o působnost MML)
▪ rozhodnuto o odmítnutí

2
1
2
12
6

Pro ilustraci uvádíme porovnání počtu podaných žádostí o informace za sledované období:
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet žádostí

59

72

88

76

66

109

105

Podrobnější údaje o poskytování informací jednotlivými odbory jsou uvedeny v tab. 1.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebyla podána odvolání proti rozhodnutí.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.
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d) Výčet poskytnutých výhradních licencí
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a
Bylo podáno 7 stížností na postup při vyřizování žádosti o informace.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona a vnitřní instrukce
 poskytování tiskopisů na recepcích MML;
 odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými
předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně, dle směrnice
tajemníka č. 04T Spisový a skartační řád Magistrátu města Liberec, přílohy č. 10 Pokyny pro práci
s elektronickou poštou. Kromě přímých e-mailových adres na referenty MML je zřízena
elektronické adresa info@magistrat.liberec.cz, na které bylo v roce 2017 přijato 2.029 dotazů;
 nahlížení do Sbírek zákonů ČR;
 informace o programech jednání členů rady města a zastupitelstva města;
 informace o vyhláškách, nařízeních a opatřeních SML.

Tabulka 1
název odboru, který žádost obdržel

Odbor kancelář primátora
Odbor ekonomiky
Odbor školství a sociálních věcí
Odbor právní a veřejných zakázek
Odbor kontroly a interního auditu
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Odbor strategického rozvoje a dotací
Odbor majetkové správy
Odbor hlavního architekta
Odbor kancelář tajemníka
Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor správní a živnostenský
Odbor sociální péče
Odbor dopravy
Odbor informatiky a řízení procesů
Odbor správy veřejného majetku
Odbor ekologie a veřejného prostoru
Městská policie Liberec

Souhrnná evidence žádostí

počet žádostí celkem*

3
8
3
3
0
0
5
7
6
8
28
7
3
0
18
4
4
3
6

Celkový počet žádostí v tabulce neodpovídá celkovému počtu přijatých žádostí (viz bod a), neboť některé žádosti byly
vyřizovány na více odborech.
*

Přílohy

