
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 
 

o poskytování informací podle zák.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 

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

Mediálními službami  města Hustopeče a informačním střediskem Propagace města Hustopeče, 

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

d) zřídil www stránky města (na kterých jsou zveřejněny zejména organizační struktura MěÚ, kompetence 

jednotlivých odborů a pracovníků, obecně závazné vyhlášky města a vyžadované náležitosti potřebné 

k vyřízení záležitostí občanů na MěÚ), 

e) zřídil e-mailové adresy na jednotlivých odborech MěÚ, 

f) zřídil elektronickou podatelnu 

g) zřídil elektronickou úřední desku. 

h) provádí průzkum spokojenosti občanů s prací MěÚ 

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 2010 poskytnuto: 

 1 informace právnickým osobám, 

 3 informace fyzické osobě. 

  

Lze konstatovat,že institut písemných dotazů za rok 2010 byl využívaný minimálně, většina dotazů a 

odpovědí byla vyřizována ústní cestou. 

 

 Ve smyslu § 18 zákona evidence obsahuje následující údaje: 

 počet podaných žádostí o informace  celkem      4 

 počet podaných odvolání proti rozhodnutí celkem      0 

 počet rozsudků soudu 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-city.cz. 

 

V Hustopečích dne  28.02.2011 

 

 

 

                                                                                                          ……………………………… 

                            p. Věra Linková 

                  tajemník MěÚ 

 

http://www.hustopece/
http://www.hustopece-city.cz/

