
Výroční zpráva za rok 2017 

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: 11 

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 16. 2. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/0701/17/SMM. 

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

města. 

 

Obsah:  žádost o poskytnutí informace týkající se plánovaných investičních plánů města pro 

rok 2017, resp. seznam stavebních projektů 

 

Odpověď: byla odeslána na mailovou adresu dle požadavku žadatele dne 2. 3. 2017. 

                   

2. …………………………………………. 

žádost přijata dne 23. 2. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/0796/17/SMM  

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

města. 

 

Obsah: žádost k provozu výrobního areálu, jaká jsou povolení o ochraně životního prostřední 

 

Odpověď: byla odeslána mailem dle žádosti žadatele dne 2. 3. 2017. 

 

3. ………………………………………….. 

žádost přijata dne 23. 2. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/0797/17/SÚ  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení stavebnímu úřadu. 

 

Obsah: žádost o zaslání kopií územních rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačních 

souhlasů ke stavbám na 4 pozemcích. 

 

Odpověď: byla odeslána mailem dle žádosti žadatele dne 1. 3. 2017. 

 

4. …………………………………………… 

žádost přijata dne 29. 3. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/1228/17/SMM 

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

města. 

 

Obsah: žádost o sdělení, kdo rozhodl o konečné podobě zastávek. 

 

Odpověď: byla zaslána dne 28. 4. 2017 červenou doručenkou. 



 

5. …………………………………………. 

žádost přijata dne 4. 7. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/2678/17/SMM 

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

města.  

 

Obsah: žádost o zaslání informaci, zda je město povinné informovat obalovou společnost o 

jiné spolupráci, jaké jsou další překážky v jiné spolupráci. 

 

Odpověď: byla odeslána dne 12. 7. 2017 do datové schránky žadatele. 

 

6. ………………………………………….. 

žádost přijata dne 19. 7. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/2775/17/OE 

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

 

Obsah: žádost o informace, jakým způsobem úřad vymáhá daňové nedoplatky (daňové 

exekuce či prostřednictvím soudního exekutora). 

 

Odpověď: byla odeslána mailem dne 19. 7. 2017. 

 

7.          ……………………………………….. 

             Žádost přijata dne 27. 7. 2017, zapsána pod č.j. MěÚ/2865/17/SMM 

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

města.  

 

Obsah: žádost o informace o přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 

odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 

 

Odpověď: Dne 28. 7. 2017 bylo doručeno zpětvzetí žádosti o informace. 

 

8.        ……………………………………….. 

žádost přijata dne 7. 8. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/2987/17/SÚ 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení stavebnímu úřadu. 

 

Obsah: žádost o informace, zda bylo od r. 1990 vydáno stavební povolení na stavbu 

vodovodní přípojky, zda bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a povolení o užívání 

stavby k budově Nádražní 57. 

 

Odpověď: byla odeslána dne 14. 8. 2017 do datové schránky žadatele. 

 

9. ……………………………………… 

žádost přijata dne 16. 8. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/3105/17/SMM 

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

města. 

 

Obsah: žádost o informace, zda jsou ve městě problémy s ptáky, zda se nějak proti škodlivým 

ptákům brání. 

 

Odpověď: byla odeslána mailem dne 21. 8. 2017 a dne 28. 8. 2017 i do datové schránky 

žadatele. 



 

10. ………………………………………. 

žádost přijata dne 7. 9. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/3358/17/TAJ 

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

 

Obsah: žádost o kopii zápisu z jednání 26. Rady města Adamova ze dne 22. 11. 2011, bod č. 

14 + přílohy k danému bodu. 

 

Odpověď: informace předány osobně 7. 9. 2017. 

 

11. ………………………………………. 

žádost přijata dne 15. 12. 2017, zapsána pod č. j. MěÚ/4767/17/SÚ 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení stavebnímu úřadu. 

 

Obsah: žádost o sdělení, zda byla provedena od roku 1990 kolaudace venkovních rozvodů 

vody a zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí o přípojce k budově Nádražní čp. 57. 

 

Odpověď: byla odeslána dne 20. 12. 2017 do datové schránky žadatele. 

 

 

 

V Adamově dne:  4. 1. 2018  

  

Zpracovala:  Vratislava Chlupová 
 

 

 

 

 

                                        PhDr. Vlasta Kubenová  

                                        tajemnice MěÚ Adamov 

 


