
Výroční zpráva za rok 2012 
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 žádostí o informace celkem: 6 

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

 
Žádost o informaci podaly na MěÚ tyto subjekty: 
 
1.  ………., žádost přijata dne 3. 1. 2012, zapsána pod č. j. MěÚ/0003/12/IOP. 
             Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář      
              tajemníka, ochrana přírody a krajiny. 
 
Obsah: žádost o zaslání informace, zda město Adamov plánuje v roce 2012 investice spojené  
              s řešením bezbariérovosti 
 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     
                  5. 1. 2012  
                   
          
2. ………., žádost přijata dne 6. 1. 2012, zapsána pod č. j. MěÚ/0005/12/IOP.  
            Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář  
             tajemníka, ochrana přírody a krajiny. 
 
Obsah: žádost o zaslání investičních plánů města Adamova pro rok 2012, seznam projektů,      
              které jsou plánovány na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů města nebo  
              z veřejných rozpočtů. 
 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne 
                  9. 1. 2012 
 
 
3. ………., žádost přijata dne 7. 5. 2012, zapsána pod č. j. MěÚ/0580/12/OE. 
            Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení ekonomickému odboru. 
 
Obsah: žádost o zaslání kopie kupní smlouvy o dodávce plynu k výrobě tepla pro vytápění     
              bytových domů v Adamově od společnosti RWE v letech 2010 a 2011. 
. 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána doporučeným dopisem  
                   pod č.j. MěÚ/0618/12/OE dne 16. 5. 2012 
 
 
 
 
 



4. ………., žádost přijata dne 9. 5. 2012, zapsána pod č. j. MěÚ/0177/12/SMM.                                   
Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správě majetku 
města. 

 
Obsah: žádost o sdělení, kdo je našim současným dodavatelem el. energie a plynu   
     v největším místě spotřeb, jaká byla spotřeba energií, kolik bylo zaplaceno, jakou   
       máme distribuční sazbu a jaký jistič. 
 
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovou adresu, dle   
               požadavku žadatele dne 16. 5. 2012 
 
 
5. .........., žádost přijata dne 3.12.2012, zapsána pod č.j. MěÚ/0494/12/Taj.  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář 
tajemníka. 

 
Obsah: žádost o sdělení úplného názvu našeho orgánu územní samosprávy včetně PSČ a  
   sdělení, které instituce místně přísluší našemu orgánu územní samosprávy    
  
Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na e-mailovu adresu, dle  

       požadavku žadatele dne 5. 12. 2012 
 
 

6. ………., žádost přijata dne 17.12.2012, zapsána pod č.j. MěÚ/0358/12/IOP.  
Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář 
tajemníka, ochrana přírody a krajiny. 
 

Obsah: žádost o zaslání investičních plánu města Adamova pro rok 2013, seznam projektů či  
  rekonstrukcí, které jsou naplánovány uskutečnit v letech 2013-2015 a které budou  
  financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů. 

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

       požadavku žadatele dne 19. 12. 2012 
 
 
 
V Adamově dne: 4. 1. 2013 
 
Zpracovala:  Silvie Můčková 
 
 
 
 
 
 
 

       
Bc. Libuše Špačková 

tajemnice MěÚ Adamov 


