
Město Sezimovo Ústí  

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

Města Sezimovo Ústí za rok 2004  

zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

I. 

Město Sezimovo Ústí jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odstavce 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu 

za rok 2004. 

II. 

V roce 2004 přijalo Město Sezimovo Ústí šest (6) žádostí o poskytnutí informací. Proti rozhodnutí Města 

Sezimova Ústí byly podány tři (3) odvolání podle § 16 uvedeného zákona. 

První žádost se týkala internetových stránek města. Žádost nebyla vyřízena v zákonné lhůtě, na základě 

odvolání a projednání radou města byla žádost vyřízena. 

Druhá žádost, nesprávně adresovaná předsedovi kontrolního výboru, jejíž kopie byla zaslána na 

podatelnu městského úřadu, se týkala webového prostoru města. Žádost nebyla vyřízena v zákonné 

lhůtě, na základě odvolání a projednání radou města byla žádost vyřízena. 

Třetí žádost se týkala záznamů z veřejných zasedání zastupitelstev města, textové podoby byly předány 

v zákonné lhůtě, kopie zvukových záznamů nebyly předány. Proti nevyřízení žádosti ve druhé části bylo 

podáno odvolání, které projednala rada města a rozhodla podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. 

Čtvrtá žádost se týkala komise rady města pro posouzení možnosti regulace spotřeby energií ve 

školských zařízeních. Žádost byla vyřízena v zákonné lhůtě. 

Pátá žádost se týkala informací o domě seniorů. Žádost byla vyřízena v zákonné lhůtě. 

Šestá žádost se týkala externích právních služeb. Žádost byla vyřízena v zákonné lhůtě. 

III. 

Proti Městu Sezimovo Ústí nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k 

informacím. 

IV. 

Proti Městu Sezimovo Ústí nebylo zahájeno žádné sankční řízení za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. 

V. 

Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanovena interními pokyny č. 2/2000 a č. 19/2004, 

podle kterých je při vyřizování žádostí postupováno. Tyto interní předpisy obsahují mimo jiné způsob 

zveřejňování informací a jejich rozsah, veřejné registry, způsob ochrany údajů, postup a povinnosti 

zaměstnanců při vyřizování žádostí, sazebník úhrad a přístup k právním předpisům. 

VI. 

Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Sezimova Ústí – 

www.sezimovo-usti.cz. 

 

Miroslav Vocílka  

starosta města 

Sezimovo Ústí dne 16.02.2005 

 


