VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HULÍNA ZA ROK 2015
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 2015.
Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona:
Počet podaných žádostí:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

12
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 dvanácti žádostí o poskytnutí informací bylo devět žádostí od
právnických osob (firem) a tři žádosti 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:
- útvar tajemníka, oddělení podpory úřadu a péče o občany (2 žádosti),
- odbor správy majetku města (2 žádosti),
- odbor rozvoje města a životního prostředí a stavební úřad (7 žádostí),
- odbor právních a vnitřních věcí (1 žádost).
Právnické osoby se dotazovaly zejména na informace týkající se:
- počtu ks veřejného osvětlení v naší obci, na míru a rozsah využívání veřejného osvětlení,
- žádostí na investiční plány města na rok 2015,
- žádostí na povolované stavební objekty rychlostní silnice R49,
- další dotaz se týkal toho, zda parcela č. 1974/4 v k. ú. Hulín leží mimo záplavové území
100-leté vody,
- žádosti, jaký právní IS užívá naše město,
- žádost a informace k celorepublikovému průzkumu provozování vodovodů a kanalizací
v ČR v obcích nad 5 tisíc obyvatel,
- správního řízení ve věci poškození kořenového systému stromů na nám. Míru v Hulíně.

Fyzické osoby vznesly tyto dotazy:
- první dotaz se týkal počtu pracovníků MěÚ za roky 2006 – 2014,
- další požadoval o zpřístupnění seznamu spolků, občanských sdružení, popř. dalších
subjektů, které se v našem městě zabývají environmentálními aktivitami nebo přímou
ochranou životního prostředí,
- poslední žádost se týkala informace, zda město v minulosti uzavřelo spolupráci se
společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s., Bisnode Česká republika, a. s
Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada města Hulína na své schůzi dne 27.01.2016 usnesení
č. 8/26/RM/2016.
Výroční zprávu zveřejňuje odbor právních a vnitřních věcí Městského úřadu v Hulíně.
V Hulíně dne 02.02.2016

„Otisk razítka města“

Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína

Vyvěšeno na úřední desce dne: 02.02.2016
Sejmuto z úřední desky dne:

18.02.2016

