
Výroční zpráva za rok 2010 

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
 

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňujeme dále informace:  
- počet podaných ţádostí o informace celkem: 8   

a) rozsudky soudu: 0  
b) řízení o sankcích dle výše uvedeného zákona: 0  
c) další informace: 0  

 
Ţádost o informaci podaly na MěÚ tyto subjekty: 
 

1.  ….., ţádost přijata dne 13. 1. 2010, zapsána pod č.j. MěÚ/10/10/IOP. Tato ţádost o 
informaci byla neprodleně předána k vyřízení odbor kancelář tajemníka, ochrana 

přírody a krajiny.  
 

Obsah: ţádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2010, seznam projektů, 
které jsou plánovány na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů města nebo z veřejných 
rozpočtů 

 
Odpověď: informace byly poskytnuty - zásilka byla odeslána elektronicky s platným 

elektronickým podpisem dne 18. 1. 2010  
 
2. ….., ţádost přijata dne 17. 3. 2010, zapsána pod č. j. MěÚ/119/10/Taj. Tato ţádost o 

informaci byla neprodleně předána k vyřízení odbor kancelář tajemníka. 
 

Obsah: ţádost o poskytnutí informací o počtu sluţebních aut , jejich vyuţití, jejich spotřeba a  
náklady. 
 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána doporučeným dopisem dne  
23. 3. 2010 

 
3.  ….., ţádost přijata dne 23. 3. 2010, zapsána pod č. j. MěÚ/306/10/SSV. Tato ţádost o 

informaci byla neprodleně předána k vyřízení odbor sociálních a správních věcí.  

 
Obsah: ţádost o poskytnutí informací o veřejné sluţbě  

 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána dopisem  dne 23. 3. 2010 
 

4. .…, ţádost přijata dne 28. 5. 2010, zapsána pod č.j. MěÚ/171/10/IOP. Tato ţádost o 
informaci byla neprodleně předána k vyřízení odbor investice a ochrana přírody.  

 
Obsah: ţádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2010, seznam projektů,      
které jsou plánovány na rok 2010 a budou financovány z veřejných rozpočtů 

 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovou adresu, dle 

poţadavku ţadatele dne 28. 5. 2010  
 



5. .…., ţádost přijata dne 2. 6. 2010, zapsána pod č. j. MěÚ/55/10/SEK. Tato ţádost byla 

neprodleně předána k vyřízení panu starostovi.  
 

Obsah: ţádost o sdělení, která kancelář vypracuje projektovou dokumentaci na stavbu:  
„Stavební úpravy ZŠ Adamov, Komenského“ 
 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovou adresu dne  
2.6.2010            

 
6. ….., ţádost přijata dne 23.10. 2010 , zapsána pod č. j. MěÚ/651/10/Taj. Tato ţádost 

byla neprodleně předána k vyřízení odbor kancelář tajemníka.  

 
Obsah: ţádost o poskytnutí informací, zda v době od 24. 11. 1990 do 30.6.2006 proběhlo 

v našem městě referendum a podrobnější informace týkající se tohoto referenda.  
 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datové schránky dne 

26.10.2010 
 

7. ….., ţádost přijata dne 25.10. 2010, zapsána pod č. j. MěÚ/1232/10/OE. Tato ţádost 
byla neprodleně předána k vyřízení na odbor ekonomický.  
 

Obsah: ţádost o poskytnutí informací o celkovém objemu veřejných zakázek v letech 2007, 
2008 a 2009. 

 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovou adresu, dle 
poţadavku ţadatele dne 27. 10. 2010  

 
8. ….., ţádost přijata dne 14.12.2010, zapsána pod č. j. MěÚ/345/10/IOP. Tato ţádost 

byla neprodleně předána k vyřízení odbor investice a ochrana přírody.  
Obsah: ţádost o poskytnutí informací o investičních plánech města na rok 2011  
 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovou adresu, dle 
poţadavku ţadatele dne 16.12.2010  

 
 
 

 

 

 

 

V Adamově dne: 10.1.2011 
 

Zpracovala:  Silvie Můčková  

Schválila: Dobra Moserová, vedoucí odboru sociálních a správních věcí 

 
 
 

                 Bc. Libuše Špačková  
                          tajemnice MěÚ Adamov 

 
  


