
 

Výroční zpráva m ěsta Krom ěříž o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
v roce 2013.  
  
Výroční zpráva je zpracována a zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a 
v souladu se Směrnicí města Kroměříž č. 2/2012, o poskytování informací podle Zákona (dále jen 
„Směrnice“). 
Město Kroměříž a jeho orgány jsou povinnými subjekty podle Zákona. 
 
Podle čl.5 odst.1 Směrnice a v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Kroměříž je 
evidenčním pracovištěm pro písemné žádosti o informace podle Zákona odbor občansko-správních 
agend, oddělení právních činností. 
 
Výroční zpráva se v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 a § 14 odst. 4 Zákona vztahuje pouze na 
žádosti o informace podané písemně, včetně žádostí podaných prostřednictvím sítě nebo služby 
elektronických komunikací, splňující náležitosti stanovené Zákonem. 
 
 
Počet podaných žádostí o informace            
dle Zákona :         55                              

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:   2     
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí           
o odmítnutí žádosti         1     
Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání         0      
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu        

o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace:        
Počet poskytnutí výhradních licencí:           0     

Počet stížností podaných podle § 16a Zákona   5     
 
 

 
Jelikož nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí města Kroměříž 
nebo jeho orgánů jako povinných subjektů o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, není součástí 
výroční zprávy žádný opis podstatných částí rozsudku soudu, ani přehled výdajů, které povinný subjekt 
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle Zákona.  
 
S ohledem na skutečnost, že nebyla poskytnuta žádná výhradní ani nevýhradní licence v souvislosti 
s poskytnutím informace, která je předmětem ochrany práva autorského, není součástí výroční zprávy 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence. 
 
V roce 2013 bylo podáno 7 stížností podle § 16a Zákona, z toho : 
1x   na postup správního orgánu při vyřizování informace; nadřízený orgán postup správního orgánu     
      potvrdil, 
2x  na neúplné poskytnutí informací; po upřesnění žadatele byly informace poskytnuty, 
3x  na neposkytnutí informací; po nemožnosti doručení informací bylo z evidence obyvatel zjištěno, že  
      žadatel uvedeného jména neexistuje, 
1x  nesouhlas s výši úhrady za poskytnutí informace; nadřízený orgán výši úhrady snížil. 



 

Další informace vztahující se k uplat ňování Zákona: 
 
V porovnání s předchozím kalendářním rokem došlo k nárůstu počtu podaných písemných žádostí o 
poskytnutí informace z 34 na 55.  Z uvedeného počtu byly čtyři písemně podané žádosti odloženy 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c)  Zákona, jelikož požadované informace se nevtahovaly 
k působnosti města Kroměříž ani jeho orgánů.  
 
Z celkového počtu podaných žádostí o informace vyřizovala 15 žádostí kancelář úřadu, 6 žádostí 
vyřizoval odbor rozvoje města, 14 žádostí odbor občansko-správních agend, 2 žádosti odbor finanční, 2 
žádosti  odbor životního prostředí, 9 žádosti odbor stavební, 4 žádosti odbor služeb, 2 žádosti odbor 
školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu , 2 žádosti odbor životního prostředí a 2 žádosti  
Obecní živnostenský úřad. 
 
Podané žádosti o informace se týkaly zejména:  
 
- hospodaření města a příspěvkových organizací města (9 žádostí), 
- informací z výkonu přenesené působnosti – především informace o správních řízeních (18 žádostí), 
- informací z činnosti samosprávy – zejména kopie zápisů z jednání Zastupitelstva města Kroměříž,  
  podkladů pro jednání orgánů města (10  žádostí), 
- odměn úředníků  a výplata náhrady mzdy  (5 žádostí), 
- podávání informací dle Zákona (4 žádosti), 
- investičních  plánů města pro rok 2013 a 2014 (3 žádosti), 
- komunálního odpadu, veřejné zeleně a letní a zimní údržby komunikací (3 žádosti), 
- veřejných zakázek (2 žádosti), 
- výběrových řízení (1 žádost). 
 

 
V roce 2013 byla ve 4 případech požadována úhrada nákladů za poskytování informací, z toho ve 2 
případech náklady nebyly uhrazeny a žádost o informaci byla odložena, v 1 případě žadatel po 
vyúčtování nákladů nepožadoval kopie písemností a požádal jen o doprovodnou informaci a v 1 případě 
byla na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu snížena úhrada nákladů na o,- Kč. 
 
 
 
 
Zpracoval: JUDr. Irena Gráfová, vedoucí oddělení právních činností 
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