VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HULÍNA ZA ROK 2020
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 2020.
Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona:
Počet podaných žádostí:
Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti:

15
0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona:

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 15 žádostí o poskytnutí informací bylo 6 žádostí od právnických osob
(společností a spolků) a 9 žádostí od fyzických osob (občanů).
Žádosti byly doručeny v písemné formě a podány na podatelnu MěÚ Hulín elektronickou cestou
prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo osobně.
Došlé žádosti vyřizovaly odbory:
- odbor rozvoje města a životního prostředí (6 žádosti),
- odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení územního plánování a stavebního řádu
(4 žádosti),
- útvar tajemníka (2 žádosti)
- odbor správy majetku města (3 žádosti).
Právnické osoby se dotazovaly zejména na informace týkající se:
- investičních plánů města, seznamu investičních/stavebních projektů, rekonstrukcí, které
plánujeme uskutečnit v letech 2020/2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a
budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory;
- umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu, které
jsou v provozu v katastru města Hulín, umístění úsekových měření rychlosti včetně
rychlostního limitu, a jaká další technická zařízení zajišťují dozor nad dodržováním
dopravních předpisů;
- vydávání demoličních záměrů města, jejich poskytnutí a informace o probíhajících řízení o
odstranění stavby;
- rozhodnutích vydaných v rámci územního a stavebního řízení stavebním úřadem města
Hulína;

-

-

všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví obce, nebo provozovaných obcí, nebo
vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými obcí. Výzkum se zaměřuje na
„sociální ubytovny“;
rozhodnutí vydávaných úřadem v rámci územního a stavebního řízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za
období od 01.07.2020 do 30.09.2020 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

Fyzické osoby vznesly dotazy:
- týkající se možnosti pronájmu parkovacích míst v městě Hulíně a poblíž adresy Eduarda
Světlíka 1035;
- jakým způsobem jsou řešeny případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a
nepostupují v zákonných lhůtách;
- zda stavební úřad povinného subjektu (popř. právní předchůdce – před rokem 1990)
rozhodl podle platných a účinných právních předpisů, legálně umístit podzemní kabelové
vedení elektřiny přes pozemky ležící v k.ú. Hulín;
- systému elektronické spisové služby, doby jeho použití a předchozím systému eSSL
v našem městě;
- o počtu odchycených psů a informací o podkladech pro výpočet nákladů za odchyt a další
informace týkající se problematiky odchytu psů;
- o doplnění informací o problematice odchytu psů v městě Hulíně;
- týkající se problematiky toulavých koček;
- týkající se ohlášení stavebních úprav;
- o problematice psů v městě Hulíně.
Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada města Hulína na své 50. schůzi konané dne
27.01.2020, usnesení č. 12/50/RM/2020.
Výroční zprávu zveřejňuje Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Hulíně.
V Hulíně 27. ledna 2020

„Otisk razítka města“

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

Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

