Výroční zpráva města Třeboň
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2013
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zveřejňuje město Třeboň Výroční zprávu za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací:
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace - 9
§ 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 1
§ 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 - 1
§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0
V roce 2013 bylo MěÚ v Třeboni doručeno celkem 9 žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přehled jednotlivých žádostí doručených
v průběhu roku 2013 na MěÚ v Třeboni a věcně příslušný odbor, který na tyto žádosti odpověděl je
seřazen chronologicky dle data přijetí takto:
Zápis z jednání ohledně kulturně společenského centra Beseda - Odbor rozvoje a investic
Probíhající exekuční řízení na třetí osobu – Útvar tajemníka
Informace ohledně subjektů zajišťující likvidaci odpadů v Třeboni – Odbor rozvoje a investic
Žádost o poskytnutí článků v periodiku Třeboňský svět – Útvar tajemníka a kancelář starosty
Poskytnutí informací o evidenci mysliveckých strážích – Odbor životního prostředí
Ekonomická data z provozu bazénu – nepříslušný žádný z odborů MěÚ v Třeboni
Závazek z uzavřené kupní smlouvy – Odbor finanční a majetkový, Odbor dopravy, Útvar
tajemníka
8) Nakládání s poplatky za rekreační a lázeňský pobyt – Odbor finanční a majetkový
9) Náklady související s výstavbou ČOV Třeboň – Odbor rozvoje a investic
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Žádost č. 9) byla rozhodnutím částečně odmítnuta. Proti tomuto bylo žadatelem podáno odvolání ke
Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který odvolání vyhověl, původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil
k novému projednání. Následně byla žadatelem podána ještě stížnost na postup při vyřizování
informace, které Krajský úřad Jihočeského kraje rovněž vyhověl. S ohledem na časovou náročnost a
technické problémy se sběrem požadovaných informací byly žadateli požadované informace následně
doručeny a žádosti tak bylo vyhověno.
Na ostatní shora uvedené žádosti odpovídaly příslušné odbory města, které mají výkon činnosti ve své
kompetenci. Všem doručeným žádostem bylo vyhověno.
V průběhu roku 2013 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. Na tuto kategorii dotazů se 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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