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Článek 1 

Úvod 
Dne O I. O 1.2000 nabyl účinnosti zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodnélll pNstupu k inforlllacílll, 
ve znění pozdějších pl'edpistl (dále také jen zákon), jehož prostl'ednictvílll se realizuje 
ústavnílll pol'ádkelll České republiky garantované právo občal1ll na svobodný pNstup 
k inforlllacílll. Tento zákon současně stanoví za jakých podlllínek budou inforlllace tzv. 
pO\;innýllli subjekty, lIIezi něž spadá rovněž lv1ěstslgí úl'ad JiNkov (dále také jen MěÚ), 
žadatellllll poslg)továny. V návaznosti na zákon byla na MěÚ vydána" Pravidla pro zqjištění 
pNstupu k inforlllacílll", která l' intencích citovaného zákona upravují postup MěÚ pN 
poslg,tování inforlllací tak, že stanoví jeho bližší podlllínlg). 

Článek 2 

Počet podaných žádostí o inforll/ace 
V roce 2011 byly na Městslgí úh/d l' JiNkově podány čtyh žádosti o inforlllace odvolávající 
se na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodnélll pNstupu k ÍI?forlllacílll, ve znění pozdějších 
pl'edpisll. 

žádosti řešené jednotlivÝlI/i odborv: 

** odbor ekonollliclgí 
** odbor vnithlÍ 5právy 
** odbor výstavby a životního prostl'edí 
** odbor lIIístního a bytového hospodáJ'ství 
** sekretariát (podatelna) 

Článek 3 

Počet podaných odvollÍní proti rozhodnlltí 

o 
O 
4 
O 
O 

Městský úl'ad v JiNkově nevydal l' roce 2011 žádné rozhodnutí o odlllítnutí žádosti o 
inforlllace. 

Článek 4 

Opis podstatných částí každého rOZSlldkll sOlldll 
Nebylo vedeno žádné soudní Nzení. 

Článek 5 

Výčet poskvtnlltých výh/'{/dníchlicencí 
Městslgí úhu/v JiNkově neposlg)t/ v roce 2011 žádnou v)í/l/"adní licenci. 
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Článek 6 

Počet stížností podaných podle § 160 zákona Č. 106/1999 Sb. 
Nepodáno žádná stížnost. 

Článek 7 

Další informace vztahující se k uplatiíoVlíní tohoto zákona 
Další iI!formace vztahující se k uplat/Íování tohoto zákona nejsou. 

Článek 8 

Závěr 
Sekretariát, jednotlivé odbol)1 o tajemník Městského úFadu v JiNkově v roce 2011 poskytovaly 
ústně občal1lll11 všechny il?formace, které zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném pNstupu 
k il?formacím, ve znění pozdějších pFedpisllullložl1uje, i když se občané na zákon Č. 106/1999 
Sb., o svobodném pNstupu k i/iformacím, ve znění pozděj.fích pFedpisll pNmo neodvolávali. 

Z výroční zprávy vyplývá, že zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodllém pN stupu k illformaeím, ve 
Zllění pozdějších předpisll je na MěstskémlÍřadu v Jiříkově v celém rozsahu dodrŽováll. 

Výroční zpráva za rok 2011 brla schválena podle článku 9 "Pravidel pro zajíštění pNstupu 
k informaeím" Radou města JiNkova dne 20.02.2012 usnesením Č. 589/2012. 

v JiNkově, dne 20.02.2012 

~~ . Ing. Jozef Hompora 
tqjelllník MěÚ 

,,/ ,{!. .tarost~:f1;~ 
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