
Výroční zpráva 2000 
svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)  

  

 

Úvod: 

Problematiku poskytování informací upravuje zákon 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. Součástí materiálu byl i sazebník požadovaných náhrad za poskytování 
informací. 
 
    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 1. 11. 2000. 
Směrnice (její text byl předložen zastupitelstvu města v prosinci 1999 na vědomí) 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 poschodích budovy radnice. Touto 
problematikou se zabývalo lednové číslo Jabloneckého měsíčníku a podrobné informace 
jsou i na internetových stránkách města) 

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

    V průběhu roku 2000 nebyl u městského úřadu zaznamenán žádný problém při řešení 
požadavků o informaci. V praxi se ukázalo, že úřad řadu informací poskytuje sám, 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 (doručovací knížky, podací deníky, centrální evidence správních 
řízení, centrální evidence stížností a petic). 
    V podacích denících jednotlivých oddělení úřadu, kam jsou zapisovány došlé písemnosti a jejich 
vyřízení je evidováno: 

název oddělení 
počet 

podání 

starosta, kancelář starosty 1 140 

požární a bezpečností technik 58 

kontrolní a revizní oddělení 333 

Místostarosta 1 (Mgr. Paukrtová) 223 

Místostarosta 2 (ing. Louda) 132 

tajemník, kancelář tajemníka 849 

právní oddělení 399 

správní odbor (ředitel) oddělení výpočetní 
techniky 

236 

oddělení matriky a ohlašovny 2 673 

Živnostenský úřad 978 



oddělení přestupkového řízení 1 337 

stavební úřad 140 

oddělení vnitřní správy 6 

Humanitní odbor (ředitel) 118 

oddělení školství, kultury a sportu 321 

oddělení obecních bytů 633 

oddělení sociální a zdravotní 9 440 

Informační centrum 54 

technický odbor (ředitel),dopravní a silniční 
úřad 

2 288 

oddělení technické obsluhy 1 620 

oddělení životního prostředí 464 

oddělení hospodářské správy   

odbor financí a majetku (ředitel) 62 

oddělení rozpočtu a příjmů 590 

oddělení účetní evidence 0 

oddělení majetko-právní 1 840 

odbor rozvoje (ředitel) 2 159 

oddělení investiční výstavby 214 

oddělení architektury a ÚP 1 037 

    O počtu evidovaných a projednávaných správních řízení jejichž výsledkem je individuální správní 
akt tj. správní rozhodnutí pojednávala zpráva starosty města předložená na jednání zastupitelstva 
v měsíci lednu (4.915 případů). 
Za rok 2000 bylo oddělením KaR zaevidováno 71 stížností 3 petice. 
 
Zákon připouští podání 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. Jediné pracoviště úřadu, kde až v závěru roku bylo přijato 
opatření k sledování počtu poskytovaných informací, je informační centrum kam přicházejí 
denně desítky a někdy i stovky žadatelů. 
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 evidovaných žádostí, ale současně si zajistit i právo opravných 
prostředků. 

2. písemné žádosti o informace 
= dopisem 
= e-mailem – při dotazu uplatněném internetem  

    O těchto žádostech je na úřadě vedena oddělená speciální evidence na PC síti. Za celý rok 2000 
bylo v evidenci zaevidováno 35 žádostí. Pro jejich vyřízení je zákonem stanovena pro rok 2000 
lhůta 30 dní, která nebyla nikdy překročena. 
 
Písemné žádosti o informace 



Oddělení MěÚ Počet žádostí 

Odbor správní 1 

Živnostenský úřad 3 

Stavební úřad 3 

Oddělení obecních bytů 22 

Odbor financí a majetku 2 

Oddělení rozpočtu a příjmu 1 

Oddělení technické obsluhy 1 

Kancelář starosty 2 

 
    Převážná část žádostí se týkala oddělení obecních bytů a to jednak dotazů žadatelů na 
předpokládaný termín přidělení obecního bytu nebo šlo o dotazy orgánů činných v trestním řízení v 
souvislosti s městem uplatněnými žalobami. 
    Internet je zatím k podávání žádostí o informace používán málo (jedna žádost). 
V žádném z uvedených případů nebylo třeba uplatňovat 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: 

• 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 a 4 á 1,5 Kč)  

 
3/ odkazem na zveřejněnou informaci 
= na úřední desce MěÚ – na úřední desce MěÚ jsou vedle informací o jejichž zveřejnění požádají 
jiné orgány veřejné správy (zejména finanční úřad) zveřejňovány zejména 

• majetkoprávní informace obce (viz. zákon o obcích) 
• usnesení zastupitelstva a rady 
• další informace zajímavé pro občany města  

= v Jabloneckém měsíčníku – počet výtisků byl v závěru roku zvýšen na 20 tis. a je distribuován 
zdarma do všech domácností ve městě. Občané města zda mohou nalézt informace o rozhodujících 
aktivitách města a jeho orgánů 
 
= na internetových stránkách města = v průběhu roku došlo k přebudování internetových stránek 
města (www.mestojablonec.cz) a podstatnému rozšíření jejich obsahu. Přesto, že stránky jsou 
stále ve výstavbě a k jejich dokončení zbývá pořídit celou řadu připravených záměrů, lze zde již 
dne najít například informace: 

• o městě (ubytování, stravování, tipy na výlet, čestní občané, partnerská města, symboly 
města, vzdělávání, kultura, sport….) 

• o radnici (zastupitelstvo, rada, komise, výbory, městský úřad, právní předpisy, obsah 
úřední desky, rozpočet města, systém informací ….) 

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



V nejbližším období připravujeme zejména instalování vybraných tiskopisů dnes poskytovaných 
vnitřním informačním střediskem a také vhodnou formu diskusního fora k aktuálním problémům 
města. 
 
4/ fiktivním odmítnutím informace je nečinnost povinného subjektu – takový způsob vyřízení 
žádosti není znám. 
 
Opravné prostředky (§ 18 odst. 1, písm. b-e) 
    Proti neposkytnutí informace nebo při nespokojenosti s poskytnutou informací je možno použít 
opravný prostředek tj. odvolání. V dalším stupni dokonce i přezkoumání věci soudem. Proti 
žádnému z evidovaných případů poskytování informace nebyl opravný prostředek žadatelem použit 
a také soud se nezabýval žádným případem ve vazbě na poskytování informací u města jablonce 
nad Nisou. 


