Město Nejdek

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2020

Městský úřad v Nejdku vydává v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), výroční zprávu o své činnosti v oblasti
poskytování informací za rok 2020:
písm. a)
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
-

bylo podáno celkem 14 žádosti o poskytnutí informace
byly vydáno celkem 1 rozhodnutí o odložení žádosti a 1 rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti

písm. b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
-

nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

písm. c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 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 2020 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování
informací. Veškeré žádosti o poskytnutí informace byly poskytnuty bez nároku na hrazení nákladů.

písm. d)
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
-

v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence

písm. e)
počet stížností, podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
-

na MěÚ nebyla v roce 2020 podána žádná stížnost podle § 16a.
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písm. f)
další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- úředníci jednotlivých odborů MěÚ odpovídají v průběhu celého roku na ústní dotazy nejrůznějšího
charakteru
- další aktuální informace mohou občané získat na úřední desce Města Nejdku, z oficiálních
internetových stránek na adrese www.nejdek.cz nebo v Nejdeckých listech, jež je jednou měsíčně
občanům města distribuován do poštovních schránek
Umístění:
www.nejdek.cz - úřad – povinné informace

V Nejdku dne 01.03.2021

Bc. Markéta Šebková
Tajemnice MěÚ Nejdek
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