Výroční zpráva
o činnosti Městského úřadu Varnsdorf v oblasti, vyplývající ze zákona č. 106/99 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
(za rok 2001)
Vzhledem k tomu, že Městský úřad je povinným subjektem, který má v souladu s výše
uvedeným zákonem povinnost poskytovat informace, vztahující se k jejich působnosti,
jsou pravidelně na jednotlivých odborech Městského úřadu sledovány a evidovány
žádosti fyzických a právnických osob o poskytování informací.
V souladu se zákonem č. 106/99 Sb. byla proto na počátku letošního roku provedena
kontrola došlých a přijatých žádostí o poskytnutí informace. Na základě výsledků této
prověrky je možné konstatovat následující:
1. Informace, vyplývající ze zákona o obcích, jako je např. usnesení Rady města,
Zastupitelstva města, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou pravidelně
zveřejňovány na úředních deskách, a to 24 hodin denně, dále pak v místním či
regionálním tisku, především pak ve speciální příloze místního čtrnáctideníku Hlas
severu - V-Info.
Obdobným způsobem se pravidelně postupuje při zveřejnění návrhu rozpočtu města či
před rozpravou o změnách územního plánu města.
2. Je zajišťován dálkový přístup těchto informací pro širokou veřejnost. Ten je umožněn
rovněž v Městské knihovně ve Varnsdorfu, a to i v tiskové podobě.
3. Každá z těchto informací je řádně uchována tak, aby mohla být kdykoliv znovu
vyhledána a získána, a to jak v tisku, tak na jiných nosičích.
4. Dodržování lhůt ke zveřejňování informací je pravidelně sledován a kontrolován,
stejně tak způsob zveřejnění. K tomuto nebyla v uplynulém roce zaznamenána žádná
připomínka či stížnost ze strany veřejnosti.
5. Každý odbor Městského úřadu má k dispozici sazebník úhrad za poskytnutí
informací, který byl zvlášť projednán a schválen poradou vedení Městského úřadu
Varnsdorf.
6. O postupu při poskytování informací fyzickým a právnickým osobám, o obsahu
zákona č. 106/99 Sb, ale i o obsahu § 73, odst. b) Zákoníku práce byli všichni
pracovníci písemně informováni tzv. Nařízením tajemníka, což stvrdili svým podpisem.

7. Po provedené kontrole je dále možno konstatovat následující: v naprosté většině
případů se jednalo o ústní podání žádosti o informaci a v těchto případech bylo
reagováno ze strany Městského úřadu pružně a ihned. Úhrada z poskytování těchto
informací nebyla požadována, neboť v běžné praxi nepředstavuje nepřiměřené úsilí či
zvýšenou nebo zdlouhavou agendu ze strany pracovníků Městského úřadu. Tyto
informace jsou dle nařízení tajemníka poskytovány běžně v případě možnosti i mimo
tzv. úřední dny tak, aby občané obdrželi odpověď na vznesený dotaz v co nejkratším
časovém úseku.
8. Vzhledem k tomu, že byl zjištěn případ, kdy žadatel neobdržel na svou žádost
písemnou odpověď, nařídila tajemnice MěÚ všem vedoucím odborů provést
hloubkovou kontrolu evidence a vyřizování žádostí, dotazů a podnětů občanů, a to za
celý uplynulý rok. Žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Závěr:
všem oprávněným podaným žádostem bylo vyhověno, nebylo učiněno žádné
rozhodnutí v souladu s § 14, a tím nedošlo ani k žádnému odvolání proti
rozhodnutí povinného subjektu.

