Město Kroměříž

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce 2011.
Na Městský úřad Kroměříž došlo během roku 2011 celkem 16 žádostí o
informace dle cit. zákona. Tyto žádosti byly v souladu s tímto zákonem a Interní
směrnicí MěÚ Kroměříž č. 1/2000 vyřízeny v zákonném termínu písemnou formou.
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti a tedy nebylo podáno
ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.
Ve věci poskytování informací neproběhlo žádné soudní řízení za nedodržení
zák.č. 106/1999 Sb.
Při poskytování informací nebyla poskytnuta žádná výhradní licence dle § 14a
zák.č. 106/1999 Sb.
Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
dle § 16a zák.č. 106/1999 Sb.
Z celkového počtu žádostí bylo 5 od právnických osob a 11 od občanů.
Předmětem informací byly ponejvíce otázky na stavební úřad (5), týkající se
konkrétních stavebních řízení, na odbor rozvoje města (3), jako investiční plány na
rok 2011 a 2012, obchvat města a rekonstrukce kina Nadsklepí, na odbor právní (2),
k ochraně pokojného stavu a bytových otázek, na vedení města (2) ke společnosti
VaK Kroměříž a odměnám zaměstnanců MěÚ za rok 2011, na další 3 odbory dle
jejich kompetencí, jako sociální aktivity MěÚ, provoz skládky Vážany, působnost
města a jím zřizovaných složek. Jedna žádost byla k různorodé činnosti MěÚ
Kroměříž a odpovědělo na ni dle svých kompetencí 8 dotčených odborů.
Závěrem lze konstatovat, že oproti předchozím letům, kdy v roce 2000 bylo
přijato 13 žádostí o informace, v roce 2001 to bylo 5 žádostí, v roce 2002 a 2003 to
byly 3 žádosti, v roce 2004 to byly 2 žádosti, v roce 2005 to byla 1 žádost, v roce
2006 to byly 3 žádosti, v roce 2007 žádná žádost, v roce 2008 to bylo 14 žádostí,
v roce 2009 to bylo 23 žádostí a v roce 2010 to bylo 18 žádostí, došlo k mírnému
poklesu v počtu dotazů na 16. Nadále spoustě žadatelů postačilo, že na dotazy
nejrůznějšího charakteru bylo odpovídáno okamžitě ústně jak statutárními zástupci
města, tak úředníky jednotlivých odborů městského úřadu. Na poskytování
informací měla nesporný vliv práce tiskového mluvčího, kde tiskové zprávy jsou
průběžně zveřejňovány elektronicky Potvrdil se tak i příznivý odraz snahy orgánů
města co nejvíce informací dostat do povědomí široké veřejnosti – především
aktuálním zveřejňováním na internetových stránkách města, na úředních deskách,
v Kroměřížském zpravodaji, vydávaným městem, dobrou spoluprácí s ostatním
regionálním tiskem i jinými informačními médii a v neposlední řadě pravidelnými
besedami s občany města Kroměříže.
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