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Výroční zpráva města Roztoky za rok 2013  

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 

 
Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejňuje město Roztoky výroční zprávu za rok 2013 o své činnosti 

v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona: 

 

 

Oblast poskytování informací:        počet 

 

a) počet podaných žádostí o informace       31 

    z toho počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti   1 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0 

 

c) opis podstatných částí rozsudku soudu a přehled všech výdajů, které byly  

    vynaloženy v souvislosti se soudním řízením 

    V roce 2013 město nevedlo žádný soudní spor ve věci poskytování informací. 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění    0 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání 

    a stručný popis způsobu jejich řešení       1 

    1 x stížnost na poskytnutí částečné informace, stížnost postoupena KÚ  

    Středočeského kraje 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 

    Žádosti byly vyřízeny pozitivně, v řádném termínu bylo vyřízeno 27 žádostí, 4 žádosti byly 

    vyřízeny po termínu.  

 

Občanům jsou poskytovány běžné informace prostřednictvím telefonu, elektronickou poštou, 

případně osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány. 

 

 

 

 

 

V Roztokách dne 15. 1. 2013      Jan Jakob v. r.  

             starosta 

 

 

Schváleno usnesením Rady města č. 44-1/14. 

 



Městský úřad Roztoky 

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky   

   
 

 

Výroční zpráva města Roztoky za rok 2013  

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 

 
OPRAVA bodu e) 

 

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání  

a stručný popis způsobu jejich řešení     2 

 

 

stížnost 1 – uvedena ve Výroční zprávě z roku 2013 

Stížnost doručena dne 13. 3. 2013 na poskytnutí částečné informace, postoupena KÚ 

Středočeského kraje, náprava zjednána poskytnutím informace v rozsahu žádosti. 

 

stížnost 2 – uvedena chybně ve Výroční zprávě z roku 2012 

Stížnost označena jako opakovaná doručena dne 15. 2. 2013 na poskytnutí částečné 

informace, postoupena KÚ Středočeského kraje, náprava zjednána poskytnutím informace 

v rozsahu žádosti.  

Tato stížnost byla chybně uvedena ve Výroční zprávě za rok 2012, jednalo se o opakovanou 

stížnost na vyřízení žádosti o informace doručené dne 21. 11. 2012 pod č. j. 3367/2012, která 

je vedena ve spise S 530/2012 v roce 2012.  

  

 

  

 

 

 

V Roztokách dne 9. 4. 2014       Jan Jakob v. r. 

              starosta 

 

 

Schváleno usnesením Rady města č. 193-5/14 

 


