
Výroční zpráva za rok 2009
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím,
Městským úřadem Moravská Třebová

Výroční zpráva obsahuje údaje dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), za 
období 1.1. - 31.12.2009 a zahrnuje informace poskytnuté Městským úřadem 
Moravská Třebová (dále MěÚ). Výroční zpráva byla projednána Radou města 
Moravská Třebová na její schůzi dne 15.2.2010. 

1. Počet podaných žádostí o informace: 

- bylo podáno celkem 9 žádostí o informace, tj. žádostí, které podléhají evidenci 
dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o žádosti o informace podané klasickou 
písemnou formou či podané e-mailovou poštou.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

- 3x byla žádost odmítnuta

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

- nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

- žádný rozsudek nebyl vynesen

5. Počet poskytnutých výhradních licencí:

- žádná výhradní licence nebyla poskytnuta

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

- nebyla podána žádná stížnost

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

a) Způsob podání a vyřízení žádostí:

- 8 žádostí bylo podáno el. poštou, jedna písemně; vyřízeno byl 7 žádostí 
elektronickou poštou, 1 písemně a v jednom případě byla odpověď zaslána 
el. poštou i písemně

b) Žádosti vyřizoval:
- 4 odbor výstavby a územního plánování
- 1 odbor investičního a regionálního rozvoje
- 1 odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- 1 odbor kancelář starosty a tajemníka
- 1 odbor investičního regionálního rozvoje
- 1 tajemník

c) žádosti se týkaly
- 3 dokumentů vydaných stavebním úřadem
- 1 investičních plánů města na rok 2009
- 1 kolaudačního rozhodnutí vydaného OVÚP  ve věci závodu pro lehkou 

strojírenskou výrobu
- 1 dotaz ve věci výběrového řízení ve věci pronájmu nebytového prostoru



- 2 informace k veřejným zakázkám
- 1 žádost o informaci ve věci doplatku na bydlení

d) žádná  informace nebyla zpoplatněna        

8. Další informace 

- byly poskytovány prostřednictvím úřední desky, www stránek města 
(www.moravskatrebova.cz), Moravskotřebovského zpravodaje a sdělovacích 
prostředků

- byly poskytovány průběžně v rámci běžné praxe nevyžádané dle výše 
uvedeného zákona a to v samostatné i přenesené působnosti (zákony,
vyhlášky, nařízení, směrnice a jiné údaje) v tištěné i elektronické podobě

- největší množství informací bylo sdělena ústně nebo telefonicky a to na 
základě ústní nebo telefonické žádosti

V Moravské Třebové 16. 2. 2009                               RNDr. Josef Ošťádal
                                                                                       starosta města




