
Výroční zpráva za rok 2013 

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: 8 

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 6. 2. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0036/13/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 2013, seznam projektů,      

              které jsou plánovány na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů města nebo  

              z veřejných rozpočtů. 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     

                   7. 2. 2013 

                   

2. ………., žádost přijata dne 15. 5. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0053/13/MSTAR.  

 Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení místostarostovi. 

 

Obsah: žádost o zaslání informací týkající se smlouvy o nájmu movitých věcí č. 01/2008/MV  

mezi městysem Jedovnice a městem Adamov, sdělení přesných parametrů předmětné 

smlouvy včetně informace, jaká úplata za pronájem měla být poskytnuta, jakým 

způsobem mělo být zařízení používáno a zda je smlouva stále platná. Dále uvést 

kolik dodatků bylo k této smlouvě uzavřeno a sdělit jejich obsah, také sdělit kdy a 

jaký způsobem byl zveřejněn záměr pronájmu předmětu a sdělit obsah předávacího 

protokolu.  

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     

                   15. 5. 2013 

 

3. ………., žádost přijata dne 22. 5. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0055/13/MSTAR. 

 Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení místostarostovi. 

 

Obsah: žádost o zaslání doplňujících informací týkající se smlouvy o nájmu movitých věcí č.  

  01/2008/MV mezi městysem Jedovnice a městem Adamov, sdělení ve kterých dnech  

  a v jakém čase bylo v listopadu 2010 zapůjčeno měřící zařízení a zda obsluhu tohoto  

  zařízení v době pronájmu zajišťují pracovníci půjčitele (město Adamov). 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     

                   22. 5. 2013 

 



4. ………., žádost přijata dne 3. 6. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0056/13/MSTAR. 

     Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení místostarostovi. 

 

Obsah: žádost o zaslání kopie předávacích protokolů o zapůjčení laserového měřícího  

  zařízení strážníkům městyse Jedovnice na základě smlouvy č. 01/2008/MV za období  

  od října do prosince 2010. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     

                   4. 6. 2013 

 

5. ………., žádost přijata dne 18. 7. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0448/13/SMM. 

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

města. 

 

Obsah: žádost o poskytnutí informací týkající se subjektů, které v současnosti zajišťují pro  

město služby v oblasti nakládání s odpady a péči o komunikaci a veřejnou zeleň.     

Žádost o uvedení jejich názvu, identifikačního čísla a datum vypršení platnosti  

uzavřených smluv s uvedenými subjekty.  

 

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

       požadavku žadatele dne 22. 7. 2013 

                   

6. ………., žádost přijata dne 3. 9. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0138/13/SEK.  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář  

tajemníka, sekretariát 

 

Obsah: žádost o poskytnutí informací, zda jsou v našem městě vyčleněné nástěnky pro výlep  

  volebních plakátů, uvedení jejich přesné polohy-adresy a sdělení pravidel pro jejich  

  výlep.  

 

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

       požadavku žadatele dne 5. 9. 2013 

                   

7. ………., žádost přijata dne 30. 10. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0192/13/ SEK. 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru kancelář  

tajemníka, sekretariát 

 

Obsah: žádost o poskytnutí informací týkající se aktuálního jmenného složení zastupitelstva  

  města včetně politického zaměření. 

 

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

       požadavku žadatele dne 11. 11. 2013 

                   

8. ………., žádost přijata dne 19. 12. 2013, zapsána pod č. j. MěÚ/0382/13/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 2014, seznam projektů,      

              které jsou plánovány na rok 2014 a budou-li financovány z rozpočtů města nebo  

              z veřejných rozpočtů. 



 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána přes datovou schránku dne     

                   3. 1. 2014 

 

                   

 

 

 

                   

 

 

                   

 

                   

 
 

V Adamově dne: 6. 1. 2014 

 

Zpracovala:  Silvie Můčková 

 

 

 

 

 

 

 

       

PhDr. Vlasta Kubenová 

tajemnice MěÚ Adamov 


