Městský úřad Lomnice nad Lužnicí
náměstí 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Výroční zpráva města Lomnice nad Lužnicí o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za rok 2019
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zveřejňuje město Lomnice nad Lužnicí Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti
poskytování informací:
§ 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace – 2
§ 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 – 1
§ 18 odst. 1 písm. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0
V roce 2019 bylo MěÚ v Lomnici nad Lužnicí doručeno celkem 2 žádosti o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Přehled jednotlivých
žádostí doručených v průběhu roku 2019 na MěÚ v Lomnici nad Lužnicí a věcně příslušný
odbor, který na tyto žádosti odpověděl je seřazen chronologicky dle data přijetí takto:
1) Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s užíváním služebního vozidla RZ 7C3 4777
osobou starosty a místostarosty k soukromým účelům.
Dotaz na vedení města dne 25. 2. 2019
Vyřešeno dne 8. 3. 2019
2) Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s užíváním služebního vozidla RZ 7C3 4777
Dotaz na vedení města dne 12. 4. 2019
Vyřešeno dne 26. 4. 2019
Na shora uvedené žádosti odpovídaly pověřené osoby, které své odpovědi předem konzultovaly
s příslušnými úseky či odpovědnými pracovníky MěÚ.
V průběhu roku 2019 se na město Lomnice nad Lužnicí či na orgány města a pracovníky MěÚ
obracela řada žadatelů s dotazy vztahující se k vydání rozhodnutí a stanovisek. Vždy bylo
v rámci možností odpovězeno, či se tazatel dozvěděl kde odpověď hledat. Zaměstnanci zařazení
dle jednotlivých pracovišť města vyřizují denně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí
souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s ust. §
13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. evidován.
Město Lomnice nad Lužnicí poskytuje veškeré informace na úřední desce a na svých webových
stránkách www.lomnice-nl.cz.
V Lomnici nad Lužnicí, dne 17. 2. 2020
Petr Baštýř
starosta města
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