VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HULÍNA ZA ROK 2014
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Hulín vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a „Směrnicí pro poskytování informací" dle daného
zákona, kterou vydalo město Hulín, výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle uvedeného zákona za rok 2014.
Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona:
Počet podaných žádostí:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

11
0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona:
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o nevyhovění žádosti o poskytnutí informace.

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace - § 18 odst. 1 písm. c) zákona:
Soud nepřezkoumával žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona:
Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona:
Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a zákona na postup při vyřizování
žádosti o informace.

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
zákona:
Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.

0

Z celkového počtu podaných jedenácti žádostí o poskytnutí informací byly čtyři žádosti od
právnických osob (firem) a sedm žádostí od fyzických osob (občanů).
Žádosti byly doručeny v písemné formě a podány na podatelnu MěÚ Hulín a elektronickou cestou
prostřednictvím datové schránky, e-mailu.
Došlé žádosti vyřizovaly odbory:
- odbor rozvoje města a životního prostředí a stavební úřad (7 žádostí),
- odbor právních a vnitřních věcí (3 žádosti),
- útvar tajemníka (1 žádost).
Právnické osoby se dotazovaly zejména na informace týkající se:
- Valné hromady společnosti VAK Kroměříž, a.s.,
- další dotaz se týkal toho, zda parcela 2706/7 a 2706/8 leží mimo záplavové území 100-leté
vody,
- Městský úřad Kroměříž, žádal o informace o kompostárnách a malých zařízeních,
- a poslední dotaz byl na uložení zeminy u hřbitova v Pravčicích, na základě jakých
rozhodnutí byla skládka povolena.
Fyzické osoby vznesly tyto dotazy:
- první tři dotazy se týkaly Revitalizace náměstí v Hulíně,
- další požadoval informace týkající se Valné hromady společnosti VAK Kroměříž, a. s.,
- poté bylo požadováno o kopie kandidátních listin podané k registračnímu úřadu podle § 21
odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,

-

poslední dvě žádosti se týkaly „Zateplení budovy Kulturního klubu Hulín“.

Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada města Hulína na své schůzi dne 28.01.2015 bod č. 1
písm. n).
Výroční zprávu zveřejňuje odbor právních a vnitřních věcí Městského úřadu v Hulíně.
V Hulíně dne 04.02.2015

„Otisk razítka“

Mgr. Roman Hoza, v. r.
starosta města Hulína

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04.02.2015
Sejmuto z úřední desky dne:

20.02.2015

