
Město Moravská Třebová 1

Vnitřní předpis č. 1/2010

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Druh předpisu: Pravidla

Název předpisu:
Pravidla upravující postup poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb.

Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Platnost od: 1.2.2010 Účinnost od: 1.2.2010 Platnost do: --

Předpis je závazný pro:

Zaměstnance Městského úřadu Moravská Třebová a 

žadatele o poskytnutí informace, uvolněné členy 

zastupitelstva města

Zpracoval: JUDr. Ludmila Hanusová, odbor kancelář starosty a tajemníka

Dne: 8.1.2010 Podpis:

Přezkoumal: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka

Dne: 12.1.2010 Podpis:

Schválil: Rada města Moravská Třebová, usnesením 2894/R/180110

Dne: 18.1.2010 Podpis:

Aktualizuje předpis č.: -- Ruší předpis č:



Město Moravská Třebová 2

Vnitřní předpis č. 1/2010

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah:

Článek 1 ..........................................................................................................................3

Úvodní ustanovení .......................................................................................................3

Článek 2 ..........................................................................................................................3

Základní pojmy.............................................................................................................3

Článek 3 ..........................................................................................................................3

Poskytování informací zveřejněním .............................................................................3

Článek 4 ..........................................................................................................................4

Poskytování informací na základě žádosti ...................................................................4

Článek 5 ..........................................................................................................................5

Subjekty pověřené k vyřizování žádostí .......................................................................5

Článek 6 ..........................................................................................................................5

Výjimky z práva na přístup k informacím......................................................................5

Článek 7 ..........................................................................................................................6

Hrazení nákladů...........................................................................................................6

Článek 8 ..........................................................................................................................6

Výroční zpráva .............................................................................................................6

Přílohy:

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb..........................8



Město Moravská Třebová 3

Vnitřní předpis č. 1/2010

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 1

Úvodní ustanovení

   Tato pravidla upravují postup při poskytování informací městem Moravská Třebová a 

jeho orgány (dále jen "povinný subjekt") podle zvláštního předpisu.1)

Článek 2

Základní pojmy

(1)  Povinným subjektem k poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí 

informace je město Moravská Třebová a jeho orgány.

(2) Městem Moravská Třebová se rozumí veřejnoprávní korporace 2) se sídlem 

náměstí T. G. Masaryka 38/29, 571 01 Moravská Třebová.

(3) Orgány města Moravská Třebová (dále jen "město") jsou: 

a) Zastupitelstvo města Moravská Třebová (dále jen "zastupitelstvo města"), 

b) Rada města Moravská Třebová (dále jen "rada města"), 

c) Městský úřad Moravská Třebová (dále jen "městský úřad"),

d) Městská policie Moravská Třebová (dále jen "městská policie").

Článek 3

Poskytování informací zveřejněním

(1) Informace jsou zveřejňovány na základě příslušných ustanovení zvláštního 

zákona3)  nebo z vlastní iniciativy na těchto místech:

a) informace vydané tiskem

a. a.  úřední deska městského úřadu

a. b. Občanské informační centrum městského úřadu

a. c. Turistické informační centrum se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.o. 33, 
Moravská Třebová

a. d. tisk (např. Moravskotřebovský zpravodaj) 

b) informace zveřejněné pomocí dálkového přístupu na internetových stránkách města 

(www.moravskatrebova.cz).
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(2) Pro informování veřejnosti zajistí:

a) odbor kancelář starosty a tajemníka městského úřadu v souladu s příslušnými

ustanoveními zvláštního předpisu 3) zveřejnění stanovených informací v obou budovách 

městského úřadu,

b) odbor kancelář starosty a tajemníka v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštního 

předpisu 1) zveřejnění stanovených informací 4) a informací poskytnutých na žádost 5)

na internetových stránkách města.

Článek 4

Poskytování informací na základě žádosti

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i 

prostřednictvím telekomunikační sítě nebo služby elektronických komunikací.

(2) Na ústní žádost, podanou na město nebo jeho orgány, je povinen požadovanou 

informaci poskytnout každý kompetentní zaměstnanec města nebo uvolněný člen 

zastupitelstva města. Informace se poskytne neformálně a bezodkladně v běžném 

úředním styku. 

(3) Žadatel může být vždy odkázán na zveřejněnou informaci tak, aby byla odstraněna 

zbytečná administrativa. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné 

informace, povinný subjekt bude postupovat podle odst. (2) tohoto článku. 

(4) Na ústní žádost dostane žadatel zpravidla ústní odpověď. Není-li na ústně 

podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci 

poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, musí podat žádost písemně. 

Ústní žádosti  se neevidují.

(5) Písemná žádost je podána dnem jejího doručení na město a nebo jeho orgány. 

Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle příslušných ustanovení 

zvláštního předpisu 6) se považuje za nové podání žádosti. Zároveň žádost musí mít 

všechny náležitosti podle příslušných ustanovení zvláštního předpisu 7). 

(6) Žádost učiněná elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické 

podatelny (e-mailová adresa: posta@mtrebova.cz). V případě doručení žádosti 

elektronicky na adresu uvolněného člena zastupitelstva města nebo úředníka 

městského úřadu, postupuje adresát dle Spisového a skartačního řádu městského 

úřadu.

(7) Žadatel může k podání žádosti o poskytnutí informace, pro usnadnění podání, 
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použít formulář (příloha č. 1).

(8) Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací postupuje povinný subjekt podle 

příslušných ustanovení zvláštního předpisu 8).

Článek 5

Subjekty pověřené k vyřizování žádostí

(1) Registr podaných žádostí včetně způsobu jejich vyřízení vede odbor kancelář 

starosty a tajemníka. Vedoucí odborů, uvolnění členové zastupitelstva města a velitel 

městské policie jsou povinni informovat odbor kancelář starosty a tajemníka o přijetí a 

způsobu vyřízení žádosti.

(2) Žádost, která je určena zastupitelstvu města nebo radě města, vyřizuje starosta 

města  v součinnosti s příslušným odborem městského úřadu, u kterého může být 

informace vyhledána nebo získána.

(3) Žádost, která je určena starostovi města, vyřizuje starosta města v součinnosti s 

příslušným odborem městského úřadu, u kterého může být informace vyhledána nebo 

získána.

(4) Žádost, která je určena městu nebo městskému úřadu, vyřizuje příslušný odbor

městského úřadu, u kterého může být informace vyhledána nebo získána.

(5) Žádost, která je určena městské policii, vyřizuje velitel městské policie.

(6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydá ten, kdo žádost vyřizuje. V případě dle 

odstavce 4 tohoto článku se souhlasem tajemníka městského úřadu.

Článek 6

Výjimky z práva na přístup k informacím

   Povinný subjekt neposkytne informace, o kterých tak stanoví příslušný zákon a dále 

pak informace, pokud:

a) se vztahují výlučně k vnitřním předpisům,

b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, 

pokud příslušný zákon nestanoví jinak. To platí jen do doby, kdy se příprava ukončí 

rozhodnutím.  
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Článek 7

Hrazení nákladů

(1) Hrazení nákladů spojených s poskytováním informací stanoví povinný subjekt jako 

součet dílčích částek, které jsou stanoveny ceníkem úhrad nákladů, vydaným městem 

na dobu účetního období. 9) Při požadavku na úhradu nákladů postupuje povinný 

subjekt podle příslušných ustanovení zvláštních předpisů.10)

(2) Rada města pověřuje tajemníka městského úřadu vydáváním ceníku úhrad 

nákladů pro účetní období.

Článek 8

Výroční zpráva

(1) Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka předloží radě města vždy do 15. 

února výroční zprávu o činnosti města v oblasti poskytování informací za předcházející 

kalendářní rok, přičemž tato výroční zpráva musí mít náležitosti podle příslušného 

ustanovení zvláštního předpisu.11)

(2) Po schválení radou města zajistí zveřejnění výroční zprávy podle článku 3 odst. (1) 

písm. a) bod a.a. a a.b.  těchto pravidel a to do 1. března.

___________________________________________________________
1) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 
2) § 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů
3) § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů
4) § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů
5) § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů
6) § 6 odst. 2    zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů
7) §14 odst. 2  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů
8) § 14, 14a, 15, 16 a 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
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ve znění pozdějších předpisů
9) § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních 

odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
10) § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
11) § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů

Řízení dokumentů

Číslo předpisu a pořadí výtisku
Médium
(papír, databáze, audio 
kazeta….)

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení

1/2010 elektronicky vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU

1/2010 – výtisk 1 papír vedoucí OKST registr vnitřních předpisů
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Příloha č. 1

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

POVINNÝ SUBJEKT:

Město Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová,

orgán města **:

ŽADATEL:

A. Fyzická osoba

Jméno*:                                                       Příjmení*:

Datum narození*:

Adresa*:

telefon:                                                         e-mail:

B. Právnická osoba nebo osoba fyzická podnikající

Název společnosti (firmy)*:

IČO*:

Adresa*:

telefon:                                                         e-mail:

Předmět žádosti o informace*:

Požadované informace*:

Datum:                                                           Podpis žadatele:
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Poučení:

1. Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

a) utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona č. 106/1999 Sb.,

b) obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o č. 106/1999 Sb.,

c) informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 

10 zákona č. 106/1999 Sb.,

d) osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 

12 zákona č. 106/1999 Sb.

3. Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu za poskytnutí informace ve výši stanovené 

Sazebníkem úhrad za poskytování informací – předání písemných informací je 

podmíněno úhradou nákladů.

__________________________________________________

* povinné údaje

** a) zastupitelstvo města

    b) rada města

    c) starosta města

    d) městský úřad (uvádějte i název odboru)

    e) městská policie




