Výroční zpráva města Třeboň
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2014

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zveřejňuje město Třeboň Výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací:
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace - 11
§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
§ 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
§ 18 odst. 1 písm. d) výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
§ 18 odst. 1 písm. e) počet stížností podaných podle § 16a - 0
§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0
V roce 2014 bylo MěÚ v Třeboni doručeno celkem 11 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přehled jednotlivých žádostí doručených
v průběhu roku 2014 na MěÚ v Třeboni a věcně příslušný odbor, který na tyto žádosti odpověděl je
seřazen chronologicky dle data přijetí takto:
1) Žádost o poskytnutí informací k investičním plánům města Třeboň pro rok 2014 týkající se
plánovaných staveb - Odbor rozvoje a investic
2) Žádost o zaslání údajů budoucích účastníků soudního řízení – Odbor finanční a majetkový,
Útvar tajemníka
3) Žádost o poskytnutí informací týkající se honitby bažantnice Chlum u Třeboně – Odbor
rozvoje a investic
4) Opis smlouvy na koupi pozemku – Útvar tajemníka, Odbor finanční a majetkový
5) Žádost o poskytnutí informací k ověřovacím knihám vedeným na MěÚ v Třeboni v roce 2007 –
Odbor živnostenský a správních činností
6) Žádost o poskytnutí fotokopií ze spisu v přestupkovém řízení – Odbor živnostenský a
správních činností
7) Závěrečné účty města za roky 2005, 2006, 2007 – Odbor finanční a majetkový
8) Výše místních poplatků za odpad, místních poplatků za psy a sazba daně z nemovitostí –
Odbor finanční a majetkový, Útvar tajemníka
9) Žádost o kopie kandidátních listin podaných registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zák. č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí – Útvar tajemníka
10) Inventurní seznamy evidence majetku JSDH, a to jednotek Třeboň, Břilice, Branná, Stará
Hlína – Odbor finanční a majetkový
11) Žádost o poskytnutí informací ohledně námitky uplatněné v řízení o vydání Územního plánu
Třeboně – Odbor územního plánování a stavebního řádu.
Žádost č. 6) byla odmítnuta Odborem živnostenským a správních činností s ohledem na skutečnost,
že přestupkové řízení je správní řízení, jehož účastníkem je konkrétní fyzická osoba, kdy požadovaná
žádost o informace se dotýká, či může dotýkat její sféry a poskytnutím, byť jen dílčí informace, by
mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů (jde o jedinou odmítnutou žádost za rok 2014).
V rámci žádosti č. 9) s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů a návrh postupu
Krajským úřadem Jihočeského kraje odkázal Útvar tajemníka žadatele na zveřejněnou informaci
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
Na ostatní shora uvedené žádosti odpovídaly příslušné odbory města, které mají výkon činnosti ve své
kompetenci. Všem doručeným žádostem bylo vyhověno.
V průběhu roku 2014 se na město Třeboň obracela řada žadatelů s žádostmi o informace týkající se
různých podání na jednotlivé odbory vztahující se k vydávání rozhodnutí a stanovisek. Byly přijaty

telefonické i e-mailové dotazy na které byla poskytnuta odpověď. Pravidelně byly vyřizovány dotazy
novinářů vztahující se k aktuálním tématům. Rovněž byly vyřizovány i další dotazy (např. v návaznosti
na zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí). Na tuto kategorii dotazů se
však nevztahuje povinnost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Město Třeboň poskytuje veškeré informace na úřední desce a na svých webových stránkách
www.mesto-trebon.cz.
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