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Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění,
za rok 2017
Poskytování informací podle zák.č.106/1999., u města Stříbra bylo prováděno v souladu s tímto
zákonem. V návaznosti na povinnost uloženou v § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím je zpracována tato výroční zpráva týkající se období od 01.01.2017 – 31.12.2017 :
a) počet podaných žádostí o informace
Město Stříbro obdrželo v roce 2017 osm žádostí o poskytnutí informace a informace poskytlo.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V průběhu roku 2017 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace,
tudíž nebyl přijat žádný rozsudek
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona
Nebyla uložena žádná sankce.
e) výčet poskytnutých výhradních licencí
Nebyla poskytnuta žádná licence.
f) počet stížností podaných dle § 16a
V průběhu roku 2017 nebyla podána stížnost dle § 16a.
g) další informace vztahující se k uplatňování zákona
Informace byly podávané občanům zpravidla bezodkladně. V souběhu s vyřizováním žádostí o
informace podle odstavce a) této zprávy byly během roku 2017 průběžně prováděny např. tyto další
úkony :
- odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy
- informace o jednáních členům rady města a zastupitelstva města Stříbra
- podávání informací při jednání orgánům obce.
Městský úřad Stříbro zajišťoval pravidelné zveřejňování základních informací z městského úřadu na
úřední desce městského úřadu a na informačních deskách popř. ve Stříbrském zpravodaji. Další
informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města Stříbra
Zpracoval : Mgr. Radek Strankmüller, tajemník MěÚ Stříbro
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