
Výroční zpráva za rok 2016 

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 21.1.2016, zapsána pod č. j. MěÚ/0279/16/SMM. 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správa majetku 

města. 

 

Obsah:  žádost o poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních projektů a 

projekční činnosti 

 

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

požadavku žadatelky dne 5. 2. 2016. 

                   

2. ……………………………………….. 

žádost přijata, zapsána pod č. j. MěÚ/0421/16/SMM  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správa majetku 

města 

 

Obsah: žádost o zaslání informací o investičních plánech města pro rok 2016, resp. seznam 

stavebních projektů, které jsou plánovány městem a budou financovány z rozpočtu 

města nebo z jiných veřejných rozpočtů 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána mailem dle domluvy 

s žadatelem dne  4. 2. 2016. 

 

3. …………………………………………… 

žádost přijata, zapsána pod č. j. MěÚ/0666/16/TAJ 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení paní tajemnici.  

 

Obsah: žádost o zaslání informací o součinnosti poskytované exekutorům, jaké problémy 

související s exekucemi musí úřad řešit, procentní úspěšnost vymáhání. 

 

Odpověď:  informace nebyly poskytnuty, protože žádost nebyla přesně formulována a 

požadované informace se nevztahovaly k působnosti adresáta – zásilka s odpovědí 

byla odeslána dne 23. 2. 2016 do datové schránky žadatele. 

 

 

 



4. …………………………………….. 

žádost přijata, zapsána pod č. j. MěÚ/1175/16/SEK 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení na sekretariát.  

 

Obsah: žádost o zaslání informaci, v jaké podobě a jak dlouho se uchovávají datové zprávy 

odeslané prostřednictvím datové schránky 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána mailem dle žádosti žadatele 

dne 21. 3. 2016. 

 

5.        ………………………………………… 

žádost přijata, zapsána pod č. j. MěÚ/1518/16/SEK 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení na sekretariát.  

 

Obsah: žádost o zaslání informaci, v jakém formátu se uchovávají datové zprávy odeslané 

pomocí datové schránky. 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána mailem dle žádosti žadatele 

dne 19. 4. 2016. 

 

6. …………………………………….. 

žádost přijata, zapsána pod č. j. MěÚ/3871/16/OE 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru ekonomiky. 

 

Obsah: žádost o zaslání kompletního výpisu z bankovních účtů za září 2016 a kopii darovací 

smlouvy, kde je územně samosprávný celek jako dárce 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána mailem dne 17. 10. 2016. 

 

 

V Adamově dne:  3. 1. 2017  

  

Zpracovala:  Vratislava Chlupová 
 

 

 

 

 

                                        PhDr. Vlasta Kubenová  

                                        tajemnice MěÚ Adamov 

 


