
Výroční zpráva za rok 2014 

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 10.2.2014, zapsána pod č. j. MěÚ/0058/14/SMM, 

MěÚ/0059/14/SMM.. Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení 

odboru správa majetku města. 

 

Obsah:  žádost o zaslání informací ohledně regulace parkování v centru města a výše 

poplatku za parkovné. 

 

Odpověď:   informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána e-mailem  dle požadavku 

žadatelky dne 17.2.2014 

                   

2. …………………………… 

žádost přijata 15.4.2014, zapsána pod č. j. MěÚ/0122/14/SÚ. Tato žádost o informaci 

byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka, stavební úřad 

 

Obsah: žádost o zaslání informací o průběhu stavebního řízení při zřizování provozovny 

firmy EDEN Europe s.r.o. 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na červenou dodejku dne     

                   30.4.2014 

 

3. …………………………. 

žádost přijata dne 2.6.2014, zapsána pod č. j. MěÚ/0122/14/SÚ. Tato žádost o 

informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář tajemníka, stavební 

úřad. 

 

Obsah:  žádost o zaslání informací ve věci všech správních řízení o odstranění nepovolené 

stavby 

 

Odpověď:  informace nebyly poskytnuty – věc byla odložena pro nezaplacení povinné 

úhrady v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona. 

 

4. ……………………………… 

žádost přijata dne 6.8.2014, zapsána pod č. j. MěÚ/0248/14/TAJ.  Tato žádost              

o informaci byla neprodleně předána k vyřízení tajemnici. 

 



Obsah: žádost o zaslání kopie kandidátních listin. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána e-mailem  dle požadavku 

žadatele dne 3.9.2014 

                   

5.         …………………………….. 

            Žádost přijata dne 12.9.2014, zapsána pod č.j. MěÚ/0537/14/SMM. Tato žádost o 

informaci byla neprodleně předána odboru správa majetku města. 

 

Obsahu:  žádost o zaslání nabývacích dokumentů k tlakovým nádobám. 

 

Odpověď: odpověď byla odeslána dne 26.9.2014 do datové schránky. 

 

6.        ……………………………….. 

           Žádost přijata dne 17.9.2014, zapsána pod č.j. MěÚ/0318/14/TAJ. Tato žádost o 

informaci byla neprodleně předána k vyřízení tajemnici. 

 

Obsahu:  žádost o sdělení, kolik kontrol realizovala obec ve spádových OVK při volbě 

prezidenta republiky a do PS PČR 2013. 

 

Odpověď:  informace byla odeslána  e-mailem dle požadavku žadatele dne 18.9.2014. 

 

                   

 

                   

 

V Adamově dne: 2. 1. 2015  

  

Zpracovala:  Vratislava Chlupová 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        PhDr. Vlasta Kubenová  

                                        tajemnice MěÚ Adamov 

 


