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Článek 1 

Úvod 
Dne 01.01.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon), jehož prostřednictvím se realizuje 
ústavním pořádkem České republiky garantované právo občanů na svobodný přístup 
k informacím. Tento zákon současně stanoví za jakých podmínek budou informace tzv. 
povinnými subjekty, mezi něž spadá rovněž Městský úřad Jiříkov (dále také jen MěÚ), 
žadatelům poskytovány. V návaznosti na zákon byla na MěÚ vydána "Pravidla pro zajištění 
přístupu k informacím", která v intencích citovaného zákona upravují postup MěÚ při 
poskytování informací tak, že stanoví jeho bližší podmínky. 

Článek2 

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

1) V roce 2014 bylo na Městský úřad v Jiříkově podáno dvacet žádostí o informace 
odvolávající se na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2) Žádosti řešené jednotlivými odbory: 

**odbor ekonomický 
**odbor vnitřní správy 
** odbor výstavby a životního prostředí 
**odbor místního a bytového hospodářství 
**tajemník MěÚ 

3) Byla vydána tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Článek 3 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
Nepodáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Článek 4 
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Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 
Nebylo vedeno soudní řízení. 

Článek 5 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 
Výhradní licence neposkytnuta. 
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Článek 6 

Počet stlžností podaných podle § 16a zákona č. 10611999 Sb. 
Nepodána žádná stížnost. 

Článek 7 

Dalšl in(ormace vztahuffcí se k uplatňovánl tohoto zákona 
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou. 

Článek8 

Závěr 
Sekretariát, jednotlivé odbory a tajemník Městského úřadu v Jiříkově v roce 2014 poskytovali 
ústně občanům všechny informace, které zákon č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů umožňuje, i když se občané na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů přímo neodvolávali. 

Výročnl zpráva za rok 2014 bvla schválena podle c1ánku 9 "Pravidel pro zajištění přístupu 
k informacím" Radou města Jiň'kova dne 18.02.2015 usnesením č.119/2015. 

V Jiříkově, dne 18.02.2015 

4 mRora 
tajemník MěU 

Michal Maják 
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