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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v roce 2004 
 
 Městský úřad Příspěvkové  

organizace města 
Počet podaných žádostí o informace 25 17
Zodpovězeno žádostí  25 17
Počet rozhodnutí o odmítnutí 0 0
Opis podstatných částí každého rozsudku 
soudu 

0 0

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 

0 0

Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona 

0 0

 
 
Příloha 1 
 
Přehled počtu informací, poskytnutých v roce 2004 na MěÚ podle zákona č. 106/1999Sb. 
 

MěÚ Počet 
žádostí

Poznámka 

Odbor organizační a vnitřních věcí  14 -Informace o osobních údajích   

Odbor živnostenský 4 -Informace o přerušení provozování živnosti (2x) 
-Informace o odborné způsobilosti pro živnost  
 řemeslnou  
-Informace o odborné způsobilosti pro živnost  
 vázanou           

Odbor finanční 5 -Infor. o odkládání psích exkrementů do odpad.košů  
-Informace o akciích města 
-Informace o poskytnutí dotace na opravy bytového 
 fondu poškozeného povodněmi v r. 2002 
-Vyplnění dotazníku s otázkami týkající se rozpočtu  



  města 
-Nahlédnutí do zprávy o přezkumu hosp. za r. 2002 

Odbor správy majetku 1 -Informace PČR útvaru pro odhalování korupce a  
 finanční kriminality SKPV 

Odbor služeb , školství a kultury 0  
Městská knihovna 0  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  0  
Pečovatelská služba  0  
Penzion pro důchodce 0  
Odbor sociální péče 0  

Odbor výstavby                                      0   
Odbor realizace investic  0  
Odbor životního prostředí  0  
Odbor dopravy 0  
Odbor informatiky 0  
Krizové řízení  1 Informace o firmě v Kralupech n.V., zda je 

v záplavové zóně a zda byla zaplavena 
Celkem  25  
 
 
 
 
Příloha 2 
 
Přehled počtu informací, poskytnutých v roce 2004 v příspěvkových organizacích podle 
zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Příspěvková  organizace Počet 
Žádostí 

Poznámka 

Městský bytový podnik 15 Informace o službách, nájemném, údržbě, dluzích o 
soukr. domech,měření a regulaci v domě 

Základní umělecká škola 0  
Dětské centrum 0  
Technické služby města 0  
Základní škola,Komenského nám.198 0  
Kulturní a společenské středisko 0  
Dům dětí a mládeže 0  
Plavecký bazén 0  
Městské muzeum 2 -Etnografické památky ve sbírkách muzea  

-Historie Vraňan ve středověku 
Celkem 17  
 
 
 
                                                                                         Mgr. Pavel Rynt 
                                                                                           starosta města 


