
VÝRO�NÍ ZPRÁVA 

o �innosti Magistrátu m�sta Liberec v oblasti poskytování informací za rok 2014 dle zákona �. 

106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Výro�ní zpráva o poskytování informací za rok 2014 je zpracována na základ� zákona 

�. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen 

zákon), který stanovuje Magistrátu m�sta Liberec (dále jen MML) povinnost každoro�n�

zve�ejnit údaje o této své �innosti v p�edepsané struktu�e vždy do 1. b�ezna následujícího 

kalendá�ního roku. 

P�edm�tem výro�ní zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a 

právnických osob o poskytnutí informací, které byly v roce 2014 vy�izovány jednotlivými 

odbory magistrátu dle zákona a Sm�rnice rady m�sta �. 06 RM O postupu k zabezpe�ení 

svobodného p�ístupu k informacím, k poskytování informací dle zákona �. 106/1999 Sb. 

Veškeré poskytnuté informace jsou zve�ejn�ny na webových stránkách m�sta 

http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/zadosti-informace/informace-poskytnute-

obcanum/. 

Za rok 2014 se projevil zájem ve�ejnosti o písemné informace týkající se p�sobnosti 

MML, v souvislosti s platností zákona, takto: 

a) Po�et podaných žádostí o informace 

Na odbory magistrátu bylo podáno celkem:  76 žádostí 

Z toho:      27 žádostí v písemné podob�

       49 v elektronické podob�

Z celkového po�tu bylo: 

� vy�ízeno 66 

� vy�ízeno v rámci jiného zákona 0 

� postoupeno 0 

� odloženo (nezaplacení náklad�, nejednalo se o p�sobnost MML) 2 

� rozhodnuto o odmítnutí  8 

Pro ilustraci uvádíme porovnání po�tu podaných žádostí o informace za sledované období: 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Po�et žádostí 14 18 59 72 88 76 

  Podrobn�jší údaje o poskytování informací jednotlivými odbory jsou uvedeny v tab. 1. 

b) Po�et podaných odvolání proti rozhodnutí 

Bylo podáno 5 odvolání proti rozhodnutí. 

c) Opis podstatných �ástí každého rozsudku soudu 

Nedošlo k žádnému soudnímu jednání. 
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d) Vý�et poskytnutých výhradních licencí 

Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. 

e) Po�et stížností podaných podle § 16a 

Nebyly podány stížnosti na postup p�i vy�izování žádosti o informace. 

f) Další informace vztahující se k uplat�ování tohoto zákona a vnit�ní instrukce 

- poskytování tiskopis� na recepcích MML; 

- odpov�di na osobní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž poskytnutí není v rozporu 

s platnými p�edpisy a není t�eba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodlen� a 

bezplatn�, dle sm�rnice tajemníka �. 4T Spisový a skarta�ní �ád Magistrátu m�sta 

Liberec, p�ílohy �. 11 Pokyny pro práci s elektronickou poštou. Krom� p�ímých e-

mailových adres na referenty MML jsou z�ízeny ješt� dv� elektronické adresy: 

info@magistrat.liberec.cz a posta@magistrat.liberec.cz, na které bylo v roce 2014 

p�ijato 2.643 dotaz�; 

- nahlížení do Sbírek zákon� �R; 

- informace o programech jednání �len� rady m�sta a zastupitelstva m�sta; 

- informace o vyhláškách, na�ízeních a opat�eních MML. 

Tabulka 1    Souhrnná evidence žádostí 

název odboru, který žádost obdržel 
po�et žádostí 

celkem* vy�ízené odložené  odmítnuté 

Odbor kancelá� primátorky 3 3   
Odbor ekonomiky a majetku 11 10 1  
Odbor pé�e o ob�any 1 1   
Odbor právní a ve�ejných zakázek 6 5  1 
Odbor kontroly a interního auditu 0 0   
Odbor sportu a cestovního ruchu 2 2   
Odbor strategického rozvoje a dotací 7 6  1 
Odbor majetkové správy 3 2 1  
Odbor hlavního architekta 5 5   
Odbor kancelá� tajemníka 7 5  2 
Odbor stavební ú�ad 5 5   
Odbor životního prost�edí 1 1   
Odbor správní a živnostenský 2 1  1 
Odbor sociální pé�e 0 0   
Odbor dopravy 15 15   
Odbor informatiky a �ízení proces� 1 1   
Odbor správy ve�ejného majetku 11 8 1 2 
M�stská policie Liberec 4 3  1 

* Celkový po�et žádostí v tabulce neodpovídá celkovému po�tu p�ijatých žádostí (viz bod a), nebo� n�které 

žádosti byly vy�izovány na více odborech. 

V Liberci dne 30. 1. 2015 
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