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VÝROČNÍ ZPRÁVA O SVOBODNÉM 
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
Úvod: 

Problematiku poskytování informací upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. 
účinný od 1. 1. 2001. 

Mezi dotčenými orgány, které jsou povinny poskytovat informace jsou i obce 
tj.veřejnoprávní korporace a jejich orgány. 

V podmínkách města Jablonce byl zákon o informacích rozpracován a způsob 
jeho zabezpečení byl předložen k projednání vrcholnému orgánu obce tj. 
zastupitelstvu na jeho jednání dne 21.prosince 2000. 

 Pro řešení problematiky poskytování informací podle zákona číslo 
106/1999 Sb. byla starostou města po projednání v zastupitelstvu vydána Směrnice 
vedení MěÚ číslo 33 ze dne 21. 12. 1999, která byla novelizována k datu 
15. 1. 2003. 

Zmíněná směrnice upravuje mimo jiné: 
 funkční příslušnost k podávání informací (informace poskytují jednotlivá 

oddělení) 
 formu zabezpečení informovanosti občanů (o způsobu poskytování informací jsou 

návštěvníci radnice informováni na vývěskách ve všech budovách MěÚ. Podrobné 
informace jsou i na internetových stránkách města) 

 způsob evidence žádostí o informace (evidence je vedena jako centrální na PC síti 
úřadu) 

 
Rok 2005 

 
V průběhu roku 2005 nebyl u městského úřadu zaznamenán žádný 

problém při řešení požadavků o informaci. Úřad řadu informací poskytuje sám 
iniciativně, formou zveřejnění. Převážná většina písemností docházejících úřadu má 
povahu odlišnou od zákona o informacích (podněty, stížnosti, žádosti, návrhy). 
Jejich vyřizování podléhá jinému režimu a jsou evidovány v jiných evidencích 
(spisová služba,  centrální evidence stížností a petic....).  

 
V průběhu roku 2005 úřad reagoval na změnu legislativy a zejména na vydaný 

nový zákon číslo 499/2004 Sb. o spisové službě  a zákon číslo 500/2004 Sb. 
správní řád. Na oblast evidence dokumentů a celkovou spisovou službu úřadu byl 
nasazen nový SW firmy GORDIC, dnes běžně používaný na prakticky všech 
krajských úřadech a mohutně zaváděný na řadě srovnatelných městských úřadech. 
Plnohodnotně byl tento systém spuštěn od 1.1.2005. Nový produkt plně vyhovuje 
zákonu o spisové službě. Jeho nespornou výhodou je také jeho provázanost na řadu 
ekonomických agend zabezpečovaných na úřadě stejnou firmou ve stejném 
počítačovém prostředí (pokladní služby, rozpočet, místní poplatky, účetnictví ...). 

Ve stejném modulu spisové služby byla v průběhu roku 2005 vedena evidence 
správních řízení částečně splňující požadavky zákona o správním řízení, jehož 
účinnost však nastala až k 1. 1. 2006. Pro možnost sledování procesní ekonomie 
správního rozhodování a úplné naplnění zákona o správním řízení počítáme se 
zakoupením speciálně vytvářené nadstavby nad počítačovým programem spisové 
služby – modul SPR firmy GORDIC.  
 

Níže uvedená tabulka ukazuje extrémní nárůst počtu zaevidovaných 
dokumentů došlých úřadu nebo vzniklých z jeho činnosti. Tato skutečnost je dána 
na jedné straně nárůstem práce na jednotlivých útvarech v návaznosti na změny 
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legislativy a dále závěry orgánů našeho města, které úřad realizuje. Druhým 
podstatnějším důvodem je, že se zavedením nové spisové služby úřad mnohem 
důsledněji eviduje všechny dokumenty,  kterými se ve své činnosti zabývá, včetně 
ekonomických operací.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Starosta, kancelář starosty 1 140 1 620 1 483 1 473 1 250 919
oddělní krizového řízení 58 112 122 204 101 214
oddělení interního auditu a stížností 333 196 154 83 87 394
Místostarosta 1 (Mgr. Rudolf) 0 0 18 341 205 57
Místostarosta 2 (ing. Louda) 132 112 143 181 138 68
Místostarosta 3 (Mgr. Karásek) 223 176 279 161 177 49
tajemník, kancelář tajemníka 849 998 1 256 1 159 980 1 859
právní oddělení 399 858 1 126 1 837 1 789 1 814
odbor vnitřních věcí (ředitel), odd. výpočetní techniky 236 199 331 247 237 2 303
oddělení vnitřní správy 157
          - příjmové pokladní doklady 39 538
matriční úřad 2 673 2 037 1 854 1 384 1 458 12 168
Odbor správní (ředitel) x x x 12 0 21
oddělení přestupků 1 337 1 225 700 2 013 3 906 8 397
oddělení správních agend x x x 3 847 5 725 4 845
oddělení dopravně správních agend x x x 2 505 2 289 4 761
Živnostenský úřad 978 1 252 890 1 918 2 433 16 957
oddělení státní sociální podpory x x x 1 609 x x
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (ředitel, ekonom) x x x 128 232 2084
oddělení sociálních služeb a zdravotnictví x x x 640 777 1150
oddělení sociálně právní ochrany dětí x x x 3 854 3 989 3 229
oddělení sociálních dávek 9 440 9 753 12 178 16 832 14 830 28 382
Odbor humanitní (ředitel, ekonom) 118 159 115 101 135 449
oddělení školství, kultury a sportu 321 274 370 255 227 804
informační centrum 54 64 102 321 31 204
Odbor financí a majetku (ředitel) 62 146 169 221 247 285
oddělení rozpočtu a poplatků 590 1 524 2 014 4 402 3 998 16 481
oddělení účetní evidence 0 0 0 0 0 10 468
oddělení majetko-právní 1 840 1 950 1 620 1 680 1 202 2 641
oddělení ekonomiky organizací (do 31.7.2004) x x x 186 113
Odbor správy majetku (ředitel, ekonom) 466
dopravní a silniční úřad 3 533
oddělení technické obsluhy a bytů 2 253 2 288 1 998 1 911 1 839 3 164
oddělení hospodářské správy 222 191 274 284 528 145
Odbor rozvoje (ředitel) 2 159 1 433 1 958 2 912 3 890 490
oddělení architektury a ÚP 1 037 1 250 1 173 1 615 1 530 1 651
oddělení investiční výstavby 214 481 251 182 176 818
oddělení přípravy projektů x x x 136 313 1818
Odbor stavební a životního prostředí (ředitel) x x x 10 70 551
stavební úřad 140 502 1 235 1 042 952 12 016
oddělení životního prostředí 464 549 1 645 4 497 4 345 6 527
CELKEM 29 566 31 291 35 362 62 433 62 732 191 877

Odbor nebo oddělení počet podání

6 7 11 1 0

2 5332 288 1 935 1 893 2 249
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Nejvýraznější rozdíly v počtu evidovaných podání lze nalézt např.: 
= oddělení vnitřní správy - promítá se evidence příjmových pokladních operací 

zejména na správním odboru 39.538 případů 
= matriční úřad - dle z.č. 499/2004 Sb.o archivnictví a spisové službě jsou 

důsledně evidovány všechny dokumenty, které přijdou na matriční úřad 
poštou nebo jsou předávány osobně. V minulosti nebyly v podacím deníku 
evidovány žádosti, které byly vyřízeny na počkání (např. žádosti o duplikáty 
matričních dokladů a dále všechny dokumenty matričních událostí, které se 
evidují dle zákona o matrikách v matriční evidenci  (např. hlášení o narození, 
dotazníky k uzavření manželství a listy o prohlídce mrtvého), které se nyní 
evidují souběžně také dle shora uvedeného zákona o archivní a spisové službě 

= oddělení projednávání přestupků 
= živnostenský úřad  
= stavební úřad  
= oddělení sociálních dávek  
= dopravní a silniční úřad  
= oddělení životního prostředí 

- promítá se podrobnější evidování dokumentů tvořících spis ve správním 
řízení 

= oddělení účetní evidence - nové účetní agendy (např.samostatná agenda 
evidence dotací PHARE a EIB,  přísně zúčtovatelné tiskopisy dle zaměstnanců, 
evidence pozemků. V rámci GINIS nelze používat souhrnné účetní doklady pro 
výdeje „za hotové“), 

= oddělení rozpočtu a poplatků - nárůst je způsoben evidencí veškeré došlé 
pošty (dříve pouze písemnosti „na doručenku“ např. z Okresního soudu, 
nebyla evidována pošta předaná osobně apod.), nyní se eviduje naprosto vše, 
co souvisí s jednotlivými agendami (např. přiznání k místním poplatkům, 
žádosti o vrácení přeplatků, doplnění podkladů k jednotlivým řízením), do 
pololetí 2005 ORP evidovalo veškeré bankovní výpisy 

= oddělení přípravy projektů  nárůst je  způsoben novým zákonem o veřejných 
zakázkách, který jsme plně začali používat až v roce 2005 a agenda tohoto 
zákona je ve srovnání s předešlým mnohem rozsáhlejší. Dále  zakázky, na 
které oddělení zajišťuje stavební povolení byly většinou liniové, takže rovněž 
byl velký nárůst v korespondenci. 
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Počet evidovaných a vyřizovaných stížností a petic za MěÚ ukazuje trendy 
posledních let : 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
písemné stížnosti 71 91 92 100 82 119 
Petice 3 5 7 2 0 1 

 

Stížnosti

oprávněné; 52

neoprávněné; 
62

odložené; 1

převedené; 4

oprávněné
neoprávněné
odložené
převedené

 
Z celkového počtu 119 stížností bylo 52 oprávněných, 62 neoprávněných, 1 

stížnost byla odložena a 4 byly převedeny do dalšího roku. 
 Na vlastní činnost MěÚ bylo doručeno 59 stížností, z nich 11 tj. 18,6 % bylo 
oprávněných a bylo řešeno přijetím opatření. 
 Dalších 60 stížností směřovalo do oblasti soužití občanů (nedodržování 
obvyklých norem). 
          Nárůst stížností byl způsoben „davovou stížností“ jež obsahovala 27 
samostatných podání na stejné téma – nespokojenost s terénními pracovníky a 
prací romské poradkyně v Zelném Údolí – stížnost byla řešena zvlášť s každým 
stěžovatelem a jako celek se zástupci stěžovatelů, navržené systémové změny budou 
vyhodnoceny v roce 2006. Stížnosti však  neměly žádný pevný základ, jednalo se o 
„pocity“  stěžovatelů – vyhodnoceny byly jako neoprávněné. Avšak pro jejich počet a 
shodný obsah jsou navrženy a realizovány změny v systému. 
 Vedle písemných stížností bylo oddělením interního auditu a stížností 
evidováno a MěÚ řešeno 283 ústních stížností. Stížnosti ústní jsou  vyřizovány, 
pokud je to možné, ihned s klientem – obsahem jsou to převážně spory mezi občany 
a  různé konzultace. 

V souvislosti s vyřízením stížností bylo svoláno a vykonáno 64 šetření na 
místě. 
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím připouští podání informace 
těmito čtyřmi způsoby: 
1. podání informace na základě ústní žádost o informaci – používá se při 

ústně uplatněné žádosti o informaci = těchto žádostí je poměrně hodně. Zákon 
ale nevyžaduje a úřad o jejich počtu také nevede žádnou evidenci. 
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Spokojenost s poskytováním ústních informací lze vyčíslit tím, že zákon dává 
žadateli možnost při nespokojenosti s vyřízením žádosti o informaci ji uplatnit 
písemně a tím takovou žádost  zařadit nejen do kategorie evidovaných žádostí, 
ale současně si zajistit i právo opravných prostředků. V průběhu roku 2005 
jsme nezaznamenali písemnou žádost jako reakci na nespokojenost s ústním 
vyřízením žádosti. 
 

2. podání informace na základě písemná žádost o informaci       
                dopisem 
                       e-mailem – dotaz uplatněný internetem na úřadem určenou adresu  

O těchto žádostech je na úřadě vedena oddělená speciální evidence na PC síti.  
Za celý rok 2005 bylo v evidenci zaevidováno 102 žádostí. Pro jejich vyřízení 
byla zákonem stanovena pro rok 2005 lhůta 15 dní, která byla dodržována a ve 
většině případů je odpovídáno ve lhůtě 5 dnů.   

  Písemné žádosti o informace vyřizované podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Počet žádostí 
Oddělení MěÚ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Místostarostové 0 0 0 0 2 1 
Kancelář starosty 2 0 2 1 0 2 
Tajemník 0 3 4 16 9 5 
Kancelář tajemníka 0 1 1 1 1 5 
Právní oddělení 0 0 0 0 2 1 
Odd. interního auditu a stížností 0 1 0 0 1 0 
Odd. krizového řízení 0 0 0 0 0 1 
Odbor vnitřních věcí 1 0 0 0 1 0 
Odbor správní 0 0 0 0 2 1 
Oddělení správních agend 0 0 0 0 3 6 
Oddělení dopr. správních agend 0 0 0 1 0 9 
Oddělení přestupků 0 0 0 0 1 0 
Živnostenský úřad 3 0 0 0 3 0 
Odbor soc. věcí a zdravotnictví 0 0 0 1 0 1 
Oddělení sociálních dávek 0 2 1 0 0 2 
Odbor humanitní 0 0 0 0 0 2 
Oddělení školství, kultury a sportu 0 0 3 3 2 2 
Oddělení obecních bytů 22 25 34 11 19 - 
Informační centrum 0 0 0 0 1 1 
Odbor financí a majetku 2 0 1 4 2 0 
Oddělení rozpočtu a příjmu 1 2 0 1 1 4 
Oddělení majetko-právní 0 0 1 3 3 8 
Odbor správy majetku 0 0 0 2 6 1 
Oddělení technické obsluhy a bytů 1 0 1 5 3 5 
Dopravní a silniční úřad 0 0 2 3 5 22 
Odbor rozvoje 0 0 0 2 1 8 
Oddělení architektury a ÚP 0 0 6 4 3 1 
Oddělení dotací a výstavby města 0 0 2 1 6 1 
Oddělení přípravy projektů 0 0 0 0 1 0 
Odbor stavební a životního prostředí 0 0 0 0 1 2 
Stavební úřad  3 3 4 2 3 6 
Oddělení životního prostředí 0 2 4 5 5 4 
Městská policie 0 1 0 1 1 1 
CELKEM 35 40 66 67 88 102 
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Největší část žádostí se týkala dopravního a silničního úřadu ve věci zimní 
údržby,  provozu MHD a údržby místních komunikací. Mezi časté dotazy patří otázky 
k problematice obecních bytů, rozvojových aktivit města, správní agendy vedené 
správním odborem a činnost stavebního úřadu. 

Počet žádostí o informaci

35 40

66 67

88
102

0

20

40

60

80

100

120

r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005

 
 
 
      Pozitivně hodnotíme skutečnost, že neklesl počet dotazů došlých úřadu 
prostřednictvím internetu. K tomuto účelu jsou zřízeny dvě adresy:  
a) oficiální adresa městského úřadu pro dotazy mujablonec@mestojablonec.cz.  

Tyto dotazy jsou evidovány a jsou vyřizovány ve sledovaném termínu 15 dnů  
b) MěÚ zřídil e-podatelnu s adresou epodatelna@mestojablonec.cz, kam lze 

zasílat podání v elektronické podobě. Úřad má k dispozici software se 
„zaručeným“ elektronickým podpisem od certifikované autority. Je tak  
schopen přijímat některá podání podle zákona o správním řízení nebo podle 
zákona o správě daní a poplatků v elektronické podobě. Na tuto adresu bylo 
v roce 2005 doručeno,  zaevidováno a vyřízeno 47 dotazů. Za celý rok 2005 
jsme obdrželi z uvedeného počtu podnětů pouze 4 podněty se zaručeným 
podpisem občana.  

c) dotazy došlé na e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců úřadu nejsou 
systematicky a v plném rozsahu evidovány a je na posouzení adresáta a 
obsahu došlého podání zda je zaevidován ve spisové službě úřadu 

 
      Samostatnou kategorii tvoří žádosti o informace uplatněné na vnitřním 
informačním středisku. Jde o žádosti uplatněné ústně, na které je poskytována 
písemná odpověď a jedná se  zejména o informace typu: 

 znění platných právních předpisů obce (nařízení a vyhlášek) – poskytovány 
zdarma, 

 tiskopisy k vyřizování žádostí občanů – poskytovány zdarma, 
 způsoby řešení jednotlivých agend a k tomu vydávaných metodických materiálů – 

poskytovány zdarma, 
 výpisy ze znění právních předpisů pomoci programů ASPI = poskytovány za ceny 

kopií (formát A4 á 2,- Kč), 
 
3.  poskytování informací odkazem na zveřejněnou informaci úřadem 

 na úřední desce MěÚ (tj. ve výloze vnitřního inf. střediska, na budově 
radnice vedle galerie My, na budově Komenského 8) –  jsou vedle 
informací o jejichž zveřejnění požádají jiné orgány veřejné správy (zejména 
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Finanční úřad, Český telekomunikační úřad, soudy, soudní exekutoři) 
zveřejňovány zejména  
• majetkoprávní informace obce (viz zákon o obcích) 
• usnesení zastupitelstva a rady 
• další informace zajímavé pro občany města 
• personální inzerce 
V roce 2005 jsme reagovali na závazné stanovisko ÚOOÚ a na úředních 
deskách a internetu zveřejňujeme usnesení bez osobních údajů .  
K 1. 1. 2006 jsme zareagovali na změnu legislativ a připravili změnu ve 
vedení elektronické úřední desky úřadu v souladu se zněním zákona 
číslo 500/2004 Sb. správním řádem.  
 

 v Jabloneckém měsíčníku – počet výtisků činí od roku 2001 celkem 
20 tis. a je distribuován zdarma do všech domácností ve městě. Občané 
města zde mohou nalézt informace o rozhodujících aktivitách města a jeho 
orgánů. 

 
 na internetových stránkách města – www.mestojablonec.cz.  

Webové stránky města mají za sebou první rok existence v nové podobě. 
Přechod na redakční databázový systém umožnil zavedení nových služeb. 
Poprvé se ve větší míře zapojili do aktualizace dat i ostatní pracovníci 
úřadu a došlo k propojení některých klíčových složek webu. 
Nové prvky 
Nejoblíbenější částí webu se stal Kalendář akcí, který poskytuje přehled o 
kulturním a sportovním dění ve městě. Během roku byl navíc propojen 
s dalšími částmi webu. Zobrazit lze další informace o místech, kde se akce 
koná. Jednoduše přístupné jsou i kontakty na pořadatele akcí. Kalendář 
akcí tak spolu s databázemi kulturních a sportovních subjektů tvoří jeden 
celek. 
Výrazně posíleny byly informace z městského úřadu. Tato část probíhala 
ve třech fázích. První část – přehledná struktura úřadu s kontakty na 
pracovníky byla připravena již ke konci roku 2004. Tato část byla později 
doplněna o zobrazení kontaktů podle jména či podle umístění. V další fázi 
došlo ke zkompletování formulářů na webu. V současné době jich je 
uživatelům k dispozici 130. Konečnou a nejsložitější fází bylo spojení všech 
těchto informací do aplikace Životní situace. Jedná se o soubor 150 
návodů na řešení problémů pomocí našeho úřadu. Na tvorbě jednotlivých 
návodů se podílelo více než 60 pracovníků úřadu, kteří byli proškoleni a 
nyní se starají o aktuálnost dat. V souvislosti s novým správním řádem 
byla ke konci roku také připravována výše zmíněná elektronická úřední 
deska.  
Zkvalitňován však nebyl pouze obsah. Vzhledem ke stále náročnějším 
požadavkům na webové stránky státní správy byla upravována i vnitřní 
část webu. V současné době tak stránky města splňují pravidla 
přístupného webu, vydaná ministerstvem informatiky.  
 
Statistika 
Všechny nové úpravy se příznivě projevily i v návštěvnosti webu. Průměrná 
měsíční návštěvnost stoupla na 13.697 unikátních přístupů. 
V následujícím grafu je patrné postupné zvyšování počtu přístupů od 
10.214 v lednu 2005 až po rekordních 18.758 v prosinci 2005. Celkově 
navštívilo v roce 2005 jablonecký web 164.367 uživatelů. 

 
 



 8

Graf návštěvnosti v jednotlivých měsících 

 
 
Vyhledávače 
Podíváme-li se statistiku vyhledávačů zjistíme, že nevíce uživatelů k nám 
našlo cestu přes portál Seznam.cz (31.623). Dalšími v závěsu jsou Google, 
Centrum, Atlas, MSN.com a další. Nejčastějším výrazem pro vyhledání 
našich stránek byl „jablonec nad nisou“ a „jablonec“. Dále pak různé 
kombinace např. „město jablonec“ atd. 
 
Vybavení návštěvníků 
Uživatelé většinou jako operační systém používali Windows XP. Dále různé 
další verze Windows. Nezanedbatelnou část však tvoří i stroje postavené 
na Linuxu či různých verzích MacOS. Pár přístupů bylo zaznamenáno i 
z mobilů či kapesních počítačů. Pro zobrazení našeho webu se nejvíce 
používal MS Internet Explorer verze 6. Druhým nejpoužívanějším byla 
Mozilla verze 1.7. 
 
Ohlasy 
V roce 2005 zaznamenal jablonecký web výrazný úspěch v soutěži o 
Zlatý erb. V krajském kole Libereckého kraje byly stránky oceněny prvním 
místem v kategorii nejlepší webové stránky města. V další kategorii, 
kterou byla nejlepší elektronická služba, jsme obsadili v kraji místo druhé, 
a to za aplikaci Kalendář akcí. V celostátním kole jsme se pak v kategorii o 
nejlepší stránky města umístili na místě devátém. 
 

 na vývěskách ve městě - počet vývěsek úřadu je neustále zvyšován. 
Došlo i ke zkvalitnění v nich poskytovaných informací. V současné době 
jsou vývěsky rozmístěny takto: 

 
Střed Autobusová zastávka „U Remize“ 
Střed Rýnovická ul., zastávka autobusu 
Vrkoslavice Dělnický dům  
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Mšeno nad Nisou Budova ZUŠ 
Žižkův Vrch autobusová zastávka MHD 
Kokonín před poštou 
Proseč hasičská zbrojnice 

U Tenisu 
Horní Proseč 

Rýnovice otočka autobusů MHD 
Jablonecké Paseky Pasecké nám., u věžáku 
Šumava Vysoká ul., u zastávky MHD 

 
 Včasnost informací poskytovaných ve vývěskách je zaručena tím, že 
jsou uzavřeny smlouvy o pracovní činnosti s vybranými členy SPOZ, 
kterým kancelář starosty pravidelně zasílá informativní materiály. 
 

4.     poskytování informací fiktivním odmítnutím informace (nečinností) 
povinného subjektu – takový způsob vyřízení žádosti není na úřadě 
připouštěn  

 
 
Opravné prostředky (§ 18 odst. 1, písm. b-e,  zákona) 

Proti neposkytnutí informace nebo při nespokojenosti s poskytnutou informací 
je možno použít opravný prostředek tj. odvolání. V dalším stupni dokonce i 
přezkoumání věci soudem. 

V průběhu roku 2005 nebyl u evidovaných případů poskytování informace 
použit opravný prostředek a soud se nezabýval žádným případem ve vazbě na 
poskytování informací u města Jablonce nad Nisou. Vedení úřadu nemuselo v 
průběhu roku ukládat sankce za nedodržení zákona o informacích.  
 
SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  

 
Počet zahájených evidovaných a projednávaných správních řízení, jejichž 

výsledkem je klasický individuální správní akt tj. správní rozhodnutí, je uveden 
v příloze č. 1. 

 
K podstatnějším změnám v počtu vydávaných rozhodnutí došlo např:  

 na oddělení krizového řízení – skončila agenda civilní služby 
 na oddělení sociálních dávek – k zvýšení o více než 1000 rozhodnutí došlo v 

důsledku zvýšení částek životního minima od 1.1.2005 na základě nařízení 
vlády č. 664/2004 Sb., a dále v důsledku změny systému poskytování dávek 
sociální péče z jednorázových na opakující se. 

 oddělení technické obsluhy - pokles je dán přesunem agendy na oddělení  
DSÚ  

 stavební úřad a oddělení životního prostředí - pokles počtu vydaných 
rozhodnutí  je dán tím, že v minulých letech byly nesprávně v tomto přehledu 
vykazovány všechny druhy rozhodnutí vydávaná těmito odděleními a ne 
pouze rozhodnutí ve věci (meritorní)  

 
        Tento přehled neuvádí správní procesy, kde je také rozhodováno ve správním 
řízení podle správního řádu, ale výsledkem tohoto procesu je vydání dokladu 
(řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list ….).   
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Příloha č. 1

I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
tajemník MěÚ 1 2 3 3
odd. krizového řízení 134 41 0
odd. právní 2 2 1 2 2 4 9 3 9
odbor vnitřních věcí 2 3 4 0
matriční úřad 1 4 1 2 3 1 1 3 2 2 2 4 24 44 124 219 40 31 26
odd. přestupků 103 82 69 86 100 95 134 83 102 83 93 104 495 311 303 419 870 959 1 134
odd. správních agend 5 10 15 13 12 9 13 11 7 3 14 12 79 109 124
odd. dopravně správních agend 49 78 57 88 86 68 76 61 61 70 78 62 601 722 834
živnostenský úřad 82 109 62 54 39 56 23 46 27 48 56 101 823 338 272 239 625 727 703
odd. soc. právní ochrany dětí 2 1 2 2 2 76 18 9
odd. sociálních dávek 681 375 152 227 203 246 144 226 442 218 173 689 1 211 1 156 837 671 1 950 2 561 3 776
odd. rozp.a poplatků 1 675 596 665 62 3 6 1
odd.rozp.a pop. - VHP 9 6 13 6 8 55 10 8 8 12 3 78 377 298 243 234 198 207 216
odd. technické obsluhy 277 153 157 164 153 97 0
dopravní a silniční úřad 55 35 42 92 87 86 57 55 84 63 47 54 555 512 607 574 659 708 757
odd. architektury a ÚP 3 5 1 2 1 96 63 11
stavební úřad 62 57 19 33 57 73 26 56 48 34 60 63 1 164 1 252 1 138 1 147 1 323 1 126 588
odd. životního prostředí 67 48 18 20 46 30 29 21 31 23 15 14 251 250 180 221 550 780 362
Celkem za MěÚ 1 118 814 450 625 641 722 513 572 816 556 541 1 185 5 854 4 913 4 530 3 958 7 366 8 158 8 553

Oddělení nebo odbor Měsíc roku 2005 Celkem

Vývoj v počtu uvedených správních řízení v posledních letech
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