Město Nejdek

nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Karlovarský kraj

Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti
Města Nejdek dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, za rok 2009
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, každý povinný subjekt
musí vždy do 1. března každého roku zveřejnit výroční zprávu o poskytování informací za
předcházející kalendářní rok.
Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
V roce 2009 nebyla Městu Nejdek prostřednictvím Městského úřadu Nejdek (MěÚ Nejdek)
adresována žádná oficiální žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb a
žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
V roce 2009 nebylo Městu Nejdek v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, doručeno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí 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
své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
V roce 2009 nebyly vůči Městu Nejdek v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, soudem stanoveny žádné sankce.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:
V roce 2009 nebyla udělena žádná licence ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,
V roce 2009 nebyla evidována žádná stížnost ve smyslu zákona 106/1999 Sb.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o
informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádosti občanů o informace byly v naprosté většině doručeny elektronicky a to e-mailem.
Na dotazy tazatelů odpovídala kompetentní osoba. Urgentní žádosti o informace byly
vyřízeny telefonicky, jejich počet se neeviduje.
V průběhu roku 2009 komunikoval s médii v naprosté většině případů starosta a
místostarostka města. K operativnímu informovaní občanů slouží také internetový portál
města www.nejdek.cz
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Návštěvnost internetového portálu www.nejdek.cz za rok 2009:

Nejdek 2009
MÉSÍC

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

NÁVŠTĚVNÍCI STRÁNKY

4784
4448
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3801
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4311
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17366
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13644
13237
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11722
16169
15437
16679
15476

50588

185674

Pro informovanost veřejnosti slouží také měsíčník Nejdecké listy distribuovaný pro zhruba 3
500 nejdeckých domácností. Nejdecké listy se tisknou v nákladu 3 650 kusů, distribuují se
zdarma, několik desítek výtisků navíc je k dostání v Infocentru Nejdek. V infocentru je
veřejnosti přístupný také archiv všech vydaných čísel měsíčníku, vydávaného městem Nejdek.
Archiv měsíčníku v datové podobě ve formátu PDF je přístupný a ke stažení na internetovém
portálu města.
Z podkladů poskytnutých pracovníky MěÚ Nejdek zpracovala:
Vladimíra Satýnková
Z pov. vedoucí Odboru kultury
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