Město Mikulov
Městský úřad
V Mikulově dne 1.4.2008

Výroční zpráva
Města Mikulov se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov
o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007.
Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje Město Mikulov, se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1,
Mikulov výroční zprávu za rok 2006 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle
citovaného zákona:
a) počet podaných písemných žádostí o informace:
6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :
0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
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 soudním řízením neprošel žádný
případ
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
žádné výhradní licence nebyly
poskytnuty
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
1
vyřízení
důvod podání stížnosti : stěžovatel tvrdil, že jeho odložená žádost o informace se týkala
působnosti Města Mikulov
způsob vyřízení: postoupeno nadřízenému orgánu (krajský úřad Jm kraje) - dáno na
vědomí stěžovateli.
f) telefonické dotazy a dotazy podané ústně a ihned zodpovězené nejsou evidovány. Jen
velmi málo žadatelů o informace se ve svých žádostech, ústních nebo písemných,
odvolávalo na tento zákon.V některých případech je těžké rozlišit, zda se jedná o žádost o
informace dle citovaného zákona, protože je spojena se žádostí o jiný úřední výkon.
Kromě poskytování informací na základě žádosti klade Město Mikulov velký důraz na
zveřejňování informací. Informace o organizační struktuře Městského úřadu Mikulov, včetně
spojení, záměry města prodat či pronajmout nemovitý majetek a další údaje lze získat na
internetové adrese www.mikulov.cz

Rostislav Koštial
starosta města

