Výroční zpráva
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
za rok 2015
Město Nové Sedlo je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Tento zákon se nevztahuje na postup při
poskytování informací, který je upraven zvláštními předpisy.
Město jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5
citovaného zákona tyto informace:
a) informace o městě jako právnické osobě – úřední deska, internetové stránky města a
způsobem v místě obvyklém,
b) organizační strukturu městského úřadu – internetové stránky města a způsobem v místě
obvyklém
c) možnosti podání opravných prostředků proti rozhodnutím odborů městského úřadu i
orgánů města – u povinného orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
d) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného
subjektu
e) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i
jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat
f) postup úřadu při podávání a vyřizování písemných žádostí – dle § 14 zákona
g) přehled nejdůležitějších předpisů – u vedoucích odborů a tajemnice úřadu
h) sazebník úhrad za poskytování informací – u vedoucích odborů a tajemnice úřadu
i) výroční zprávu o poskytování informací – úřední deska, internetové stránky města, u
tajemnice úřadu
j) adresu elektronické podatelny
k) usnesení rady města a zastupitelstva města
Mimo toho je Město Nové Sedlo povinno zveřejňovat obecně závazné vyhlášky města a
pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, seznamy hlavních dokumentů strategické a
rozvojové povahy a ostatní informace dle rozhodnutí orgánů města, vedoucích odborů a
příslušných pracovníků odpovědných za zveřejňování informací v rámci kompetencí
vymezených zákonem o obcích, jednacím řádem rady města, jednacím řádem zastupitelstva
města, jednacím řádem komisí, organizačním a pracovním řádem městského úřadu.
Způsob zveřejňování informací:
a) na úřední desce přístupné nepřetržitě 24 hodin denně a po dobu stanovenou zákonem o
obcích
b) na internetových stránkách města
c) na vývěskách způsobem v místě obvyklém
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Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány tyto registry:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

registr obyvatel
matriční knihy
evidence přestupků
evidence plátců poplatku ze psů
evidence plátců nájemného z pozemků
evidence plátců nájemného za městské byty
evidence plátců poplatku z nebytových prostor

Zákon č. 106/1999 Sb., pravidla pro zajištění přístupu k informacím, schéma postupu při
vyřizování žádostí o poskytnutí informací a sazebníku úhrad je k nahlédnutí u tajemníka
úřadu každý den v úředních hodinách nebo po telefonické či ústní domluvě v jiný čas.
Průběžně byly v roce 2015 zveřejňovány tyto informace:
Hospodářsko-správní odbor poskytuje informace především zveřejněním (viz §4 zákona č.
106/1999 Sb.), a to prostřednictvím nepřetržitě veřejně přístupné úřední desky a dále také
způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). V roce 2015 byly
zveřejněny zejména tyto informace:
-

informace o prodeji bytů a nebytových prostorů
pozvánky na zasedání zastupitelstva města
pozvánky na zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje
závěrečný účet roku 2014
rozpočet na rok 2014 a rok 2015
zpráva o přezkoumání hospodaření (auditu) za rok 2014
usnesení z jednání zastupitelstva města
usnesení z jednání rady města
oznámení o konání zápisu dětí do I. třídy
oznámení o záměru pronájmu nebytových prostorů
oznámení o záměru pronájmu městských bytů
oznámení o uložených ztrátách a nálezech
výzvy k odstranění vraků
veřejné vyhlášky finančních úřadů – Sokolov, Cheb, Karlovy Vary, Chomutov atd.
dražební vyhlášky
oznámení o exekučních příkazech
veřejné vyhlášky celních úřadů, atd.

V roce 2015 obdržel HSO 2 písemné žádosti o poskytnutí informace podle uvedeného zákona.
Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Důležité informace byly dále zveřejňovány v Novosedelských listech.
Odbor územního plánování, investic a životního prostředí poskytuje informace v souladu
s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a s přijatou Směrnicí pro zajištění přístupu k informacím odbor výstavby a životního prostředí postupuje v poskytování informací dle
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stanovených pravidel ze dne 05.01.2000.
a) počet písemně a e-mailem podaných žádostí o informace : 9
fa Straregy One a.s. – rozhlas – 12.1.2015
fa AMA, s.r.o. – dotace – 12.1.2015
Rubášová Kristina – vrty – 27.1.2015
OÚ Staré Sedlo – prodej pozemků – 2.2.2015
Rychna Bedřich – pozemky – 12.3.2015
KÚKK – informace o bilančních údajích – voda – 20.4.2015
Pejšek Jaroslav – pozemek – 23.4.2015
Ing. Kubinčan – znalec – územní plán – 4.9.2015
SÚ Chodov – p. Rabasová – stavební povolení – 7.9.2015
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí :
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
d) další údaje vztahující se k uplatňování tohoto zákona
• v místním rozhlase : - závady na inženýrských sítí
- pořádání veřejných akcí
- pořádání kulturních akcí
- mimořádné události : vyhlášení havárie
- nález psů
• v místním tisku –
„Novosedelské listy“: - informace o postupu stavebních akcí
- informace ze životního prostředí (odvoz nebezpečného odpadu,
očkování psů)
• na internetových stránkách – informace
•
-

Na úřední desce:
stavební povolení
obecně závazné vyhlášky
záměry pachtů pozemků
záměry bezúplatného převodu pozemků
záměry pronájmu pozemků
nabídka pozemků k pronájmu Státního pozemkového úřadu
rozpočet svazku obcí Mikroregion Sokolov
veřejné vyhlášky, atd.

Přehled informací zveřejněných na úřední desce a elektronické úřední desce je k nahlédnutí
v podatelně Městského úřadu.

V Novém Sedle 14. 1. 2016
Zpracoval: Ing. Karel Tetur, tajemník Městského úřadu
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