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Město Náchod 

Městský úřad Náchod 

Kancelář tajemníka 
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod  
  
  MUNAX00PU2ED 
Sp.zn.:  KS882/2020/KT 
Čj.(Če.): MUNAC96942/2020/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová  
Tel./mobil: 491 405 419 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
 
Datum:  11.02.2021  
 
Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení  
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 počet podaných žádostí o informace: 30 

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 8, z toho 5 rozhodnutí o částečném odmítnutí, 3 
rozhodnutí o úplném odmítnutí žádosti 

  počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti povinného subjektu o 
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů 
na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

 výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytností poskytnutí výhradní licence: 0 

 počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

 další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:  

Důvody pro 5 výše uvedených rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti byly různé:  v jednom případě 
u části požadovaných informací převážilo právo dotčených osob na ochranu soukromí nad právem na 
informace, v dalším případě část požadovaných informací u města jako povinného subjektu 
neexistovala, dále žadatel požadoval informace týkající se personálního předpisu povinného subjektu, 
případně šlo o dotaz na budoucí rozhodnutí povinného subjektu. V jednom případě žadatel i přes 
výzvu neupřesnil příliš obecně formulovanou část své  žádosti. 

Dvěma rozhodnutími o úplném odmítnutí žádosti bylo odmítnuto poskytnout informace v režimu 
zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť požadované informace týkající se životního 
prostředí bylo třeba zcela poskytnout v režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Jedním rozhodnutím o úplném odmítnutí žádosti byl odmítnuto poskytnout informace, neboť 
požadovaná informace u povinného subjektu neexistovala. 

Žádosti o poskytnutí informací podané ústně byly vyřizovány jednotlivými odbory Městského úřadu 
Náchod průběžně a nejsou s ohledem na ustanovení § 13 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím součástí této výroční zprávy. 

  
 
Mgr. Hana Mílová v.r. 
tajemnice Městského úřadu Náchod 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Bauerová 

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh:   1/0/0 
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