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Rada města
Benešov nad Ploučnicí

Benešov n. Pl. 10.1.2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
V souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, předkládám výroční zprávu o poskytování informací za rok
2018.
1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1, písm.a)
- celkový počet podaných žádostí…………………………………………1
- vyřízené žádosti……………………………………………………………1
- odmítnuté žádosti (vydáno rozhodnutí o odmítnutí)……………………0
- odložené žádosti……………………………………………………………0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1, písm. b)
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
3. Opis podstatných částí rozsudku soudu - § 18 odst. 1, písm. c)
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1, písm. d)
Nebyly poskytnuty žádné licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a - § 18 odst. 1, písm. e)
Byla podána jedna stížnost po uplynutí zákonné lhůty, nebylo vydáno rozhodnutí.
6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona - § 18 odst. 1, písm. f)
Nebyla podána žádná další informace, vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Zaměstnanci městského úřadu jsou řádně seznámeni s výše uvedeným zákonem a s dalšími
pravidly, týkajícími se poskytování informací. Poskytování informací je omezeno v případě
výkonu činnosti v přenesené působnosti.
Obecné informace o práci městského úřadu poskytují pracovníci jednotlivých odborů
prostřednictvím webových stránek města, úřední desky a Benešovských novin. Odpovědi na
konkrétní dotazy občanů jsou poskytovány ústně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím
elektronické pošty. V případě osobní návštěvy úřadu mají občané možnost získat potřebné
informace nejen v kancelářích jednotlivých odborů, ale také v kanceláři pokladny a informací
v přízemí budovy městského úřadu. Tato kancelář má bezbariérový přístup, umožňující i
imobilním občanům požádat o přítomnost úředníka, který spravuje agendu, jíž se konkrétní
žádost o informaci týká.
Tato výroční zpráva byla schválena radou města Benešov nad Ploučnicí dne 21. 1. 2019.

Pavel Urx, starosta města
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