
Výroční zpráva za rok 2015 

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona 

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

 

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňujeme dále informace:  

- počet podaných žádostí o informace celkem: 7 

a) rozsudky soudu: 0  

b) řízení o sankcích dle výše uvedeného zákona: 0  

c) další informace: 0 

 

Žádost o informaci podaly na MěÚ tyto subjekty: 
 

1. ……………………………………………… 

žádost přijata dne 5.1.2015, zapsána pod č. j. MěÚ/0027/15/SMM. 

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správa majetku 

města. 

 

Obsah:  žádost o zaslání informací o míře a rozsahu použití veřejného osvětlení (počet lamp, 

tech. problémy, stáří svítidel apod.) 

 

Odpověď:    informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána do datové schránky dne 

21.1.2015 

                   

2. …………………………………………….. 

žádost přijata 5.1.2015, zapsána pod č. j. MěÚ/0033/15/SMM.  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správa majetku 

města. 

 

Obsah: žádost o zaslání informací o investičních plánech města pro rok 2015. 

 

Odpověď:  informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na mailovou adresu dle 

požadavku žadatele dne 20.1.2015. 

 

3. ……………………………………………….. 

žádost přijata dne 12.1.2015, zapsána pod č. j. MěÚ/0112/15/SMM.  

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení odboru správa majetku 

města. 

 

Obsah:  žádost o zaslání informací o investičních plánech na rok 2015 – seznam stavebních 

projektů. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na mailovou adresu dle 

požadavku žadatele dne 26. 1. 2015. 

 

4. ………………………………………………….. 

žádost přijata dne 23. 3. 2015, zapsána pod č. j. MěÚ/1066/15/SMM.   

Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení.  

 



Obsah: žádost o zaslání informací o investičních plánech na rok 2015 – seznam stavebních 

projektů. 

 

Odpověď:   informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na mailovou adresu dle 

požadavku žadatele dne 9. 4. 2015.             

                   

5.        ………………………………………………… 

           Žádost přijata dne 12. 5. 2015, zapsána pod č.j. MěÚ/1700/15/TAJ. 

           Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení. 

 

Obsah: žádost o sdělení, jaký informační systém se používá. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána do datové schránky žadatele 

dne 13. 5. 2015. 

 

6.         ……………………………………………………. 

            Žádost přijata dne 20. 8. 2015, zapsána pod č. j. MěÚ/2893/15/SMM 

            Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení. 

 

Obsah: žádost o poskytnutí smlouvy s osobou zajišťující služby při nakládání s komunálními 

odpady. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na mailovou adresu dle 

požadavku žadatele dne 25. 8. 2015. 

                   

7.         ………………………………………………… 

            Žádost přijata dne 20. 12. 2015, zapsána pod č. j. MěÚ/4445/15/OE 

            Tato žádost o informaci byla neprodleně předána k vyřízení. 

 

Obsah: žádost o sdělení výdělku tajemníka za rok 2012. 

 

Odpověď: informace byly poskytnuty – zásilka byla odeslána na mailovou adresu dle 

požadavku žadatele dne 22. 12. 2015. 

 

 

V Adamově dne:  4. 1. 2016  

  

Zpracovala:  Vratislava Chlupová 
 

 

 

 

 

                                        PhDr. Vlasta Kubenová  

                                        tajemnice MěÚ Adamov 

 


