
 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 
 

 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím v podmínkách Města Hustopeče a jeho orgánů 
   
 

Městský úřad Hustopeče (dále jen „MěÚ“) při vyřizování žádostí ve smyslu  zák. č. 106/1999 Sb.,                     

o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) realizoval organizační opatření 

k zabezpečení povinností orgánů města Hustopeče (dále jen „město“), zejména zastupitelstva 

města, rady města, komisí rady města, výborů zastupitelstva města a MěÚ  zaručující a 

zabezpečující práva právnických a fyzických osob při přístupu  k informacím ve smyslu  výše 

uvedeného zákona. 
 

 

MěÚ k zlepšení celkové informovanosti občanů města přijal  tyto organizační opatření: 
 

a) průběžně zveřejňuje informace z MěÚ a z jednání orgánů města v kabelové televizi, 

v Hustopečských listech a internetových stránkách města  - www.hustopece–city.cz,     

www.hustopece.cz 

b) spolupracuje při podávání informací v oblasti cestovního ruchu a informací celoměstského 

charakteru s organizační složkou Marketing a kultura města Hustopeče, 

c) zřídil úřední desku ve městě a plně využívá informačních desek v místních částech města, 

taktéž „infokiosku“ v centru  města 

d) provozuje www stránky města (na kterých jsou zveřejněny a aktualizovány zejména 

organizační struktura MěÚ, kompetence jednotlivých odborů a pracovníků, obecně závazné 

vyhlášky města a vyžadované náležitosti potřebné k vyřízení záležitostí občanů na MěÚ, a také 

informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), byly natočeny videoreportáže o 

agendách a práci zaměstnanců na jednotlivých odborech a v organizačních složkách města) 

e) provozuje nové e-mailové adresy na jednotlivých odborech MěÚ, včetně QR kódů 

jednotlivých zaměstnanců 

f) provozuje elektronickou podatelnu, také komunikaci přes datové schránky 

g) provozuje elektronickou úřední desku 

h) pořádá Den otevřených dveří na MěÚ Hustopeče, provádí průzkum spokojenosti občanů 

s prací MěÚ 

i) umožňuje občanům zasílání aktuálních informací o dění ve městě Hustopeče pomocí SMS 

zpráv 

j) využívání databáze nalezených zvířat ve městě Hustopeče, včetně jejich fotografií 

k) nabízí možnost zasílání e-mailových aktuálních informací občanům  - uzavírky, závady, 

odstávky energií 

l) provozuje na www stránkách „Mapu závad“, možnost elektronicky reagovat na všechny 

závady ve městě 

m) zřídil místní rozhlas ke zlepšení informovanosti občanů 
 

 

Přijatá opatření ve věci podávání a zpřístupnění informací občanům stanovila systém, na jehož 

konci je evidence, vnitřní a veřejná kontrola realizace zákona. Informace byly poskytovány ústní i 

písemnou formou. 
 

 

 

Žádosti o informace byly ve smyslu zákona evidovány na dvou úrovních: 
 

a) centrální evidence na odboru kanceláře tajemníka 

b) na jednotlivých odborech 
 

 

Dle evidence bylo v roce 2017 poskytnuto: 

     7  informace právnickým osobám 

   19  informací fyzické osobě. 

 

 

 

http://www.hustopece–city.cz/


 
  

 

 

 
Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2017 byl využívaný více jak v minulém 

období, a to zejména fyzickými osobami, kde byl cca více jak 50% nárůst dotazů, avšak i tak 

většina dotazů a odpovědí byla vyřizována ústní cestou. 

 

 

 Ve smyslu § 18 zákona evidence obsahuje následující údaje: 
 

 počet podaných žádostí o informace   celkem         50 

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  celkem         26 

 počet podaných odvolání proti rozhodnutí  celkem      3 

 opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání 

 zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace celkem      0 

 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  celkem      0 

 poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence  celkem      0 

 počet stížností podaných dle § 16 a, včetně důvodů jejich podání a stručný  

popis způsobu jejich vyřízení  celkem      1 
(Stížnost dle § 16a odst. 1, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. na nevyřízení  
žádosti o informace, stížnost byla oprávněná, důvod zavinění byl v technických 
problémech spisové služby MěÚ. Ihned po obdržení stížnosti byla informace  
poskytnuta).  

 další informace vztahující se k uplatňování zákona  celkem      0 

 

 

 

Nebylo zahájeno, a z tohoto důvodu ani ukončeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona. 

 

 
Tato výroční zpráva je zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Hustopeče:   

www.hustopece.cz. 

 

 

 

V Hustopečích dne 09.02.2018 

                                                                                         

 

 

 

 

 

MVDr. Pavel Michalica, v.r.                      

tajemník MěÚ 
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