Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Zdeněk Přivřel-tajemník městského úřadu
náměstí Míru 1, 40722 Benešov nad Ploučnicí,tel.: 602407792,e-mail: privrel@benesovnpl.cz
Zastupitelstvo města
Benešov nad Ploučnicí

Benešov nad Ploučnicí 26.1.2011

Výroční zpráva o poskytování informací v období roku 2010
V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm.g) a §18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a dále podle čl. 10, pravidel pro poskytování informací, vydaných RaM
Benešov nad Ploučnicí dne 14.12.1999, předkládám tímto zastupitelstvu města následující
zprávu o poskytování informací v období roku 2010.
Zaměstnanci městského úřadu postupovali v roce 2010 v souladu s výše uvedenými předpisy.
Informace byly na jednotlivých odborech podávány v rámci správních řízení,spadajících do
kompetence jednotlivých odborů a dále obecně na sekretariátu městského úřadu a v kanceláři
informací v přízemí budovy. Při poskytování informací, jsou zaměstnanci MěÚ vázáni
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Informace, týkající se správních řízení jsou poskytovány pouze účastníkům těchto řízení příp.
osobám, které se prokážou příslušným oprávněním, (např. plná moc). Informace byly
poskytovány ústně, písemně, prostřednictvím elektronické pošty popř. datových schránek.
Obecné informace pak dále telefonicky, prostřednictvím úřední desky, webových stránek
města a BN.Veškeré informace byly poskytovány bezplatně.
V uplynulém roce nebylo nutné vést jakékoli správní řízení ve věci neposkytnutí informací.
N odboru HS je k dispozici kontaktní místo CZECH- Pointu,kde je možné získat za příslušný
správní poplatek i další informace z jiných správních úřadů. Jedná se např.o výpisy z katastru
nemovitostí,rejstříku trestů,obchodního a živnostenského rejstříku výpisy z karty řidiče atd.
Od loňského roku je zde dále možné řešit záležitosti týkající se datových schránek.
Informace,týkající se pracovní náplně a kompetencí jednotlivých pracovníků městského úřadu
jsou k dispozici na sekretariátu MěÚ nebo v kanceláři pokladny a informací.Na těchto
pracovištích jsou občanům k dispozici k nahlédnutí i usnesení rady města a zastupitelstva
města. Vchod do kanceláře pokladny a informací v přízemí budovy má bezbariérový přístup.
Imobilní občané mají na tomto pracovišti možnost požádat o přivolání úředníka, příslušného
k řešení jejich záležitosti nebo k poskytnutí požadovaných informací.
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