Výroční zpráva o činnosti úřadu městské části v oblasti poskytování informací
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2007
Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem:
z toho

45

prostřednictvím České pošty

25

prostřednictvím E-mailové pošty

20

Počet písemných žádostí o informace vyřízených:
- odkazem na zveřejněnou informaci

--

- poskytnutím informace

39

- rozhodnutím o odmítnutí žádosti

3

- odložením žádosti

3

dosud v řízení

--

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace:

2

z toho

v samostatné působnosti

--

v přenesené působnosti

2

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace:
z toho

dosud v řízení

--

--

Počet podaných stížností podle § 16a:
(důvody jejich podání a způsob vyřízení jsou uvedeny v příloze k výroční zprávě)

Příloha k výroční zprávě :

− počet stížností podaných podle §16a - důvody jejich podání a způsob vyřízení.
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PŘÍLOHA
Výroční zpráva o činnosti úřadu městské části Brno-střed v oblasti poskytování
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2007
Důvody podaných stížností a jejich vyřízení:
Stížnost č. 1 : Stěžovatel požadoval jednoznačné vyjádření poskytovatele informací, že poskytnuté
informace jsou úplné a že měl poskytovatel možnost oslovit ostatní dotčené orgány.
Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu, který rozhodl, aby povinný subjekt
žádost o informaci vyřídil tj. sdělil související fyzické či právnické osoby a žádost
o poskytnutí informací jim postoupil k vyřízení. Povinný subjekt požadovaný postup
dodržel.
Stížnost č. 2 : Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace podle §16a zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.Stěžovatel upozornil na to, že ve lhůtě
zákonem stanovené mu nebyly poskytnuty požadované informace. Povinný subjekt
požadované informace poskytl.
Stížnost č.3 : Stížnost na postup poskytovatele ve věci žádosti o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stěžovatel se domníval, že
poskytovatel nejednal plně v souladu se zákonem, když mu sdělil, že jeho žádost
o informace nemohl posoudit podle zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost byla postoupena
nadřízenému orgánu, který sdělil, že má v tomto případě povinný subjekt možnost
požadované informace poskytnout nebo vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný
subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
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