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Vý roční zprá va – svobodný  přístup k informacím (zá kon 106/1999 Sb.) 
 
Ú vod: 

Problematiku poskytová ní informací upravuje zá kon 106/1999 Sb. účinný  od 
1. 1. 2001. 

Mezi dotčenými orgá ny, které jsou povinny poskytovat informace jsou i obce 
tj.veřejnoprá vní korporace a jejich orgá ny. 

V podmínká ch města Jablonce byl zá kon o informacích rozpracová n a způsob 
jeho zabezpečení byl předložen k projedná ní vrcholnému orgá nu obce tj. 
zastupitelstvu na jeho jedná ní dne 21.prosince 2000. Součá stí materiá lu byl i 
sazebník požadovaný ch ná hrad za poskytová ní informací.  

Pro řešení problematiky poskytová ní informací podle zá kona číslo 106/1999 
Sb. byla starostou města po projedná ní v zastupitelstvu vydá na Směrnice vedení 
MěÚ  číslo 33 ze dne 21. 12. 1999, která  byla novelizová na k datu 15. 1. 2003. 

Směrnice (její text byl předložen zastupitelstvu města v prosinci 1999 na 
vědomí) upravuje mimo jiné: 
Ø funkční příslušnost k podá vá ní informací (informace poskytují jednotlivá odd.) 
Ø formu zabezpečení informovanosti občanů (o způsobu poskytování informací jsou 

návš těvníci radnice informováni na vý věskách ve vš ech budovách MěÚ . Podrobné 
informace jsou i na internetový ch stránkách města) 

Ø způsob evidence žá dostí o informace (evidence je vedena jako centrální na PC síti) 
 
Rok 2002 

V průběhu roku 2002 nebyl u městského úřadu zaznamená n žá dný  problém 
při řešení požadavků o informaci. Znovu se potvrdilo, že úřad řadu informací 
poskytuje sá m, formou zveřejnění. Převá žná  většina písemností dochá zejících úřadu 
má  povahu odlišnou od  zá kona o informacích (podněty, stížnosti, žá dosti, ná vrhy). 
Jejich vyřizová ní podléhá  jinému režimu a jsou evidová ny v jiný ch evidencích 
(doručovací knížky, podací deníky, centrální evidence správních řízení, centrální 
evidence stížností a petic).  
 

Počet zahá jený ch evidovaný ch a projedná vaný ch sprá vních řízení jejichž 
vý sledkem je individuá lní sprá vní akt tj. sprá vní rozhodnutí je:  
 

 
Vý raznější je pouze pokles na oddělení rozpočtu a příjmů. Tato řízení podléhají 

jinému prá vnímu režimu a jsou vedena od 1. čtvrtletí v jiné evidenci. 

I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1999 2000 2001 2002
sprá vní odbor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
odd. ohl. a matriky 20 13 20 37 21 16 25 18 17 12 17 3 24 44 124 219
odd. přest.řízení 42 33 44 33 48 34 35 31 31 35 21 32 495 311 303 419
stavební ú řad 86 73 93 96 109 113 105 72 95 113 121 71 1 164 1 252 1 138 1 147
ž ivnostenský  ú řad 17 30 14 34 19 37 19 11 8 12 15 23 823 338 272 239
odd. soc. a zdrav. 38 48 43 54 64 50 85 72 52 90 33 42 1 211 1 156 837 671
dopr. a silnič ní ú řad 37 51 46 61 67 53 44 45 54 47 41 28 555 512 607 574
odd. tech. obsluhy 20 25 11 15 24 17 7 10 8 11 8 8 277 153 157 164
odd. ž ivot.prostředí 9 45 27 21 14 9 10 12 12 31 25 6 251 250 180 221
odd. rozp.a příjmů 52 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 675 596 665 62
odd.rozp.a příjmů - VHP 7 0 19 6 12 61 9 8 18 12 23 59 377 298 243 234
odd. arch. a ÚP 1 0 0 0 1
prá vní odd. 1 1 1 1 0 0 0 4
tajemník MěÚ 2 1 0 0 0 3
Celkem za Mě Ú 329 326 318 358 380 391 339 279 296 364 305 273 5 854 4 913 4 530 3 958

CelkemMě sícOddě lení nebo odbor
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V podacích denících jednotlivý ch oddělení úřadu, kam jsou zapisová ny došlé 
písemnosti a jejich vyřízení je evidová no: 
 

 
Počet evidovaný ch a vyřizovaný ch stížností a petic za MěÚ  ukazuje, že 

stav je již několik let vyrovnaný :  
 

Rok Počet stížností  Počet petic 
2000 71 3 
2001 91 5 
2002 92 7 

 
 
Zá kon o svobodném přístupu k informacím připouští podá ní informace těmito 
způsoby: 
1. ústní informace – při ústně uplatněné žádosti o informaci = těchto žádostí je 

poměrně hodně. Zákon ale nevyžaduje a úřad o jejich počtu také nevede žádnou 
evidenci. 
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 ji zařadit nejen do kategorie evidovaný ch žádostí, ale současně si 

2000 2001 2002
Starosta, kancelá ř starosty 1 140 1 620 1 483
Pož á rní a bezpeč ností technik 58 112 122
kontrolní a revizní oddělení 333 196 154
Místostarosta 1 (Mgr. Musil, Mgr. Kará sek) 223 176 279
Místostarosta 2 (ing. Louda) 132 112 143
Místostarosta 3 (Mgr. Rudolf) 0 0 18
tajemník, kancelá ř tajemníka 849 998 1 256
prá vní oddělení 399 858 1 126
sprá vní odbor (ředitel), oddělení vý poč etní techniky 236 199 331
oddělení matriky a ohlašovny 2 673 2 037 1 854
Živnostenský  ú řad 978 1 252 890
oddělení přestupkové ho řízení 1 337 1 225 700
stavební ú řad 140 502 1 235
oddělení vnitřní sprá vy 6 7 11
humanitní odbor (ředitel) 118 159 115
oddělení školství, kultury a sportu 321 274 370
oddělení obecních bytů 633 721 1 032
oddělení sociá lní a zdravotní 9 440 9 753 12 178
informač ní centrum 54 64 102
technický  odbor (ředitel), dopravní a silnič ní ú řad 2 288 1 935 1 893
oddělení technické  obsluhy 1 620 1 567 966
oddělení ž ivotního prostředí 464 549 1 645
oddělení hospodá řské  sprá vy 222 191 274
odbor financí a majetku (ředitel) 62 146 169
oddělení rozpoč tu a příjmů 590 1 524 2 014
oddělení ú č etní evidence 0 0 0
oddělení majetko-prá vní 1 840 1 950 1 620
odbor rozvoje (ředitel) 2 159 1 433 1 958
oddělení investič ní vý stavby 214 481 251
oddělení architektury a ÚP 1 037 1 250 1 173

poč et podáníOdbor nebo oddě lení
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zajistit i právo opravný ch prostředků. V průběhu roku 2002 jsme nezaznamenali 
písemnou žádost jako reakci na nespokojenost s ústním vyřízením žádosti. 

2. písemné žá dosti o informace  = dopisem 
 = e-mailem – dotaz uplatněný  internetem 

 
O těchto žádostech je na úřadě vedena oddělená speciální evidence na PC síti. 

Za celý  rok 2002 bylo v evidenci zaevidováno 66 žádostí. Pro jejich vyřízení byla 
zákonem stanovena pro rok 2002 lhůta 15 dní, která nebyla nikdy překročena.  
 

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

 
Převážná část žádostí se tý kala oddělení obecních bytů a to jednak dotazů 

žadatelů na předpokládaný  termín přidělení obecního bytu nebo š lo o dotazy orgánů 
činný ch v trestním řízení v souvislosti s městem uplatněný mi žalobami. 
 

Pozit ivně hodnotíme skutečnost, že od 2. pololetí 2001 se stále navyš uje počet  
dotazů doš lý ch úřadu prostřednictvím internetu. K tomuto stavu napomohlo  

a) zavedení diskusního fora – kam mohou občané zasílat své dotazy a ty jim 
jsou obratem zodpovídány a nejzajímavějš í jsou archivovány na internetový ch 
stránkách města 
www.mestojablonec.cz/dotazy_odpovedi.html 

b) MěÚ  zřídil e-podatelnu s adresou epodatelna@meu.jablonec.cz kam lze zasílat 
podá ní v elektronické podobě. Ú řad má  k dispozici software s elektronickým 
podpisem. V současné době je vyřizová na žá dost o poskytnutí zaručeného 
elektronického podpisu u akreditované autority PVT. Po jeho získá ní a 
současně po probíhajícím doplnění elektronický ch formulá řů bude umožněno 
občanům podá vat různé žá dosti v elektronické podobě. 

 
V žádném z uvedený ch případů nebylo třeba uplatň ovat požadavek náhrady 

nákladů podle schváleného sazebníku. 
 

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: 

2000 2001 2002
Kancelá ř starosty 2 0 2
Kancelá ř tajemníka 0 5 5
Oddělení kontrolní a revizní 0 1 0
Odbor sprá vní 1 0 0
Živnostenský  ú řad 3 0 0
Stavební ú řad 3 3 4
Oddělení obecních bytů 22 25 34
Oddělení školství, kultury a sportu 0 0 3
Oddělení technické  obsluhy 1 0 1
Dopravní a silnič ní ú řad 0 0 2
Oddělení ž ivotního prostředí 0 2 4
Odbor financí a majetku 2 0 1
Oddělení rozpoč tu a příjmu 1 2 0
Oddělení majetko-prá vní 0 0 1
Oddělení sociá lní a zdravotní 0 2 1
Oddělení architektury a ÚP 0 0 6
Oddělení investič ní vý stavby 0 0 2
CELKEM 35 40 66

Oddě lení Mě Ú Poč et ž ádostí
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Ø znění platný ch právních předpisů obce (nařízení a vyhláš ek) – poskytovány 
zdarma 

Ø tiskopisy k vyřizování žádostí občanů – poskytovány zdarma 
Ø způsoby řeš ení jednotlivý ch agend a k tomu vydávaný ch metodický ch materiálů – 

poskytovány zdarma 
Ø vý pisy ze znění právních předpisů pomoci programů ASPI = poskytovány za ceny 

kopií (formát a 4 á 2,- Kč) 
 
3. odkazem na zveřejněnou informaci 

- na úřední desce MěÚ  –  jsou vedle informací o jejichž zveřejnění požádají 
jiné orgány veřejné správy (zejména finanční úřad) zveřejň ovány zejména  
• majetkoprávní informace obce (viz zákon o obcích) 
• usnesení zastupitelstva a rady 
• dalš í informace zajímavé pro občany města 
V průběhu roku 2002 byla nainstalována nová úřední deska na budově 
radnice (u Galerie MY), která rozš ířila současné možnosti. 

- v Jabloneckém měsíčníku – počet vý tisků činí od roku 2001 celkem 
20 tis. a je distribuová n zdarma do všech domá cností ve městě. Občané 
města zda mohou nalézt informace o rozhodujících aktivitá ch města a 
jeho orgá nů. 

- na internetový ch strá nká ch města – na konci roku 2002 došlo ke 
změně adresy internetový ch strá nek města (www.mestojablonec.cz). 
Jejich obsah je neustá le aktualizová n. S potěšením lze konstatovat, že 
během 32 měsíců je navštívilo cca 140 tis. občanů. Dnes zde je možno 
nalézt například informace: 
• o městě (ubytování, stravování, typy na vý let, čestní občané, 

partnerská města, symboly města, koncepce města, vel.bulvár, 
společenská kronika, vzdělávání, kultura, sport, fotogalerie, setkání 
starosty s občany, územní plán, novodobá kronika,… … … … … .)  

• o radnici (zastupitelstvo, rada, komise, vý bory, městský  úřad, právní 
předpisy, obsah úřední desky, rozpočet města, systém informací, 
diskusní forum, správa majetku města,ztráty a nálezy, tiskopisy, 
veřejné zakázky, vý běrová řízení, struktura, organizační řád,… … ..) 

• praktické informace (odpady, parkování, volby, sčítání, poslanci 
parlamentu, dopravní spojení, jablonecké odkazy, lékárny, notáři, 
cest.kanceláře   … .)  

- na vý věská ch ve městě - v ná vaznosti na setká ní starosty města 
s občany v jednotlivý ch místních čá stech se objevil požadavek na 
rozšíření počtu vý věsek úřadu s zkvalitnění v nich poskytovaný ch 
informací. V současné době jsou vý věsky rozmístěny takto: 

 
Střed Autobusová zastávka „U Remize“ 
Střed Rý novická ul., zastávka autobusu 
Vrkoslavice Dělnický  dům  
Mšeno nad Nisou budova ZUŠ 
Ž ižkův Vrch autobusová zastávka MHD 
Kokonín před postou 
Proseč hasičská zbrojnice 
Rýnovice otočka autobusů MHD 
Jablonecké Paseky Pasecké nám., u věžáku 
Šumava Vysoká ul., u zastávky MHD 
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Kvalita informací poskytovaný ch ve vý věská ch je zaručena tím, že jsou 
uzavřeny smlouvy o pracovní činnosti s vybranými členy SPOZ, kterým 
kancelá ř starosty pravidelně zasílá  informativní materiá ly. 
    

4. fiktivním odmítnutím informace je nečinnost povinného subjektu – 
takový  způsob vyřízení žá dosti není zná m 

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

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

V průběhu roku 2002 nebyl proti žá dnému z evidovaný ch případů 
poskytová ní informace použit opravný  prostředek a také soud se nezabý val žá dným 
případem ve vazbě na poskytová ní informací u města Jablonce nad Nisou. Vedení 
úřadu nemuselo v průběhu roku uklá dat sankce za nedodržení zá kona o 
informacích.  


