
Výroční zpráva za rok 2011 

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 7. 1. 2011, zapsána pod č. j. MěÚ/010/11/OE. Tato ţádost    

            o informaci byla neprodleně předána k vyřízení na odbor ekonomický. 

 

Obsah: ţádost o zaslání kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované  

              na základě §80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované  

              k zadané veřejné zakázce vedené ISVZ pod evidenčním číslem 60043974. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na bílou doručenku dne 

                  17. 1. 2011, převzata byla dne 18. 1. 2011 

          

 

2. ………., ţádost přijata dne 11. 1. 2011, zapsána pod č. j. MěÚ/008/11/IOP. Tato  

ţádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka, 

ochrana přírody a krajiny. 

 

Obsah: ţádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2011, seznam projektů,     

              které jsou plánovány na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů města nebo  

              z veřejných rozpočtů. 

 

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

                   poţadavku ţadatele dne 11. 1. 2011 

 

 

3. ………., ţádost přijata dne 10. 3. 2011, zapsána pod č. j. MěÚ/069/11/IOP. Tato 

ţádost o    informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka, 

ochrana přírody a krajiny. 

 

Obsah: ţádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2011, seznam projektů,      

              které jsou plánovány na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů města nebo  

              z veřejných rozpočtů. 

 

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

                   poţadavku ţadatele dne 16. 3. 2011 

 

 

 



4. ………., ţádost přijata dne 3. 6. 2011, zapsána pod č. j. MěÚ/204/11/Taj. Tato ţádost

  o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka. 

 

Obsah: ţádost o zaslání kopie zápisu ze 7. schůze Rady města Adamova konané dne 18. 1.          

             2011 v 9:00 hod. na Městském úřadě v Adamově. 

 

Odpověď: ţádost byla zrušena na základě poţadavku ţadatele dne 6. 6. 2011 

 

 

5. ………., ţádost přijata dne 3. 6. 2011, zapsána pod č. j. MěÚ/205/11/Taj. Tato ţádost 

o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka. 

 

Obsah: ţádost o zaslání části zápisu ze 7. schůze Rady města Adamova konané dne 18. 1.    

             2011, ve které jsou uvedeny podmínky připojení k distribuční soustavě plynu. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla předána osobně dne 6. 6. 2011 

 

 

6. ………., ţádost přijata dne 3. 11. 2011, zapsána pod č.j. MěÚ/71/11/MSTAR. Tato      

        ţádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení místostarostovi. 

 

Obsah: ţádost o zaslání připomínek města Adamova ke Konceptu územního plánu města           

             Brna 

 

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

                   poţadavku ţadatele dne 3. 11. 2011 

 

 

7. …….., ţádost přijata dne 13. 12. 2011, zapsána pod č.j. MěÚ/1300/11/SSV. Tato 

ţádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru sociálních a správních 

věcí. 

 

Obsah: ţádost o zaslání informací o elektronické prezentaci města. 

 

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

                   poţadavku ţadatele dne 19. 12. 2011 

 

 

8. ………., ţádost přijata dne 19. 12. 2011, zapsána pod č.j. MěÚ/344/11/IOP. Tato 

ţádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka, 

ochrana přírody a krajiny. 

 

Obsah: ţádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2012, seznam projektů,      

              které jsou plánovány na roky 2012 - 2014 a budou financovány z rozpočtů města     

              nebo z dotačních titulů.  

 

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

        poţadavku ţadatele dne 20. 12. 2011 

  

             



V Adamově dne: 9. 1. 2012 

 

 

Zpracovala:  Silvie Můčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Bc. Dobra Moserová  

  vedoucí odboru sociálních a správních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bc. Libuše Špačková                                                  

                                                                              tajemnice MěÚ Adamov 

  


