
V ý r o č n í     z p r á v a 
zák. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

  

R O K     2 0 0 0 
 
 
 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Tento zákon se 
nevztahuje na postup při poskytování informací, který je upraven zvláštními předpisy.  

  

I.  

Město Sokolov jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 
zákona tyto informace:  

 

a)  informace o městě jako právnické osobě 
b) organizační strukturu městského úřadu 
c)  možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města 
d) postup úřadu při vyřizování žádostí 
e)  přehled nejdůležitějších předpisů   
f) sazebník úhrad za poskytování informací  
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok 
  
Tyto informace jsou všechny uveřejněny na internetových stránkách města  http://www.mu-sokolov.cz ; 
informace a) až c), e) až g) na úřední desce města; informace d) na nástěnce každého odboru či oddělení; 
základní informace jsou též postupně uveřejňovány v městském periodiku „Sokolovský patriot“. 
a  

c  
II.  

 
 
 Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně či písemně, toho žadatelé plně 
využívali. Podle zákona a podle schválených „Pravidel pro zajištění přístupu k informacím“ 
se na vyřizování písemných žádostí vztahuje tzv. „postup při podávání a vyřizování žádostí o 
poskytnutí informací“. Takto podané žádosti eviduje a vyřizuje příslušný odbor nebo oddělení 
Městského úřadu v Sokolově. Na základě evidence jednotlivých odborů a oddělení bylo pak 
možno zpracovat statistiku za rok 2000 na úseku poskytování informací předepsanou 
zákonem 106/99 Sb. 
  
Počet podaných žádostí o informace v roce 2000 

Odbor nebo oddělení Městského 
úřadu 

Počet podaných žádostí o 
informace 

Oddělení kanceláře starosty 6 

http://www.mu-sokolov.cz/


Odbor finanční 2 
Odbor školství a kultury 1 
Stavební úřad 4 
Odbor správy majetku 18 
Odbor rozvoje města 1 
Odbor vnitřních věcí 4 
Obecní živnostenský úřad 0 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5 
Oddělení pořádkové služby 0 
Celkem 41 
 
cc 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 
Městský úřad Sokolov……………………0 
 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 
Městský úřad Sokolov …………………..0 
 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 
Městský úřad Sokolov …………………..0 
 
cc 
Hrazení nákladů 

Odbor nebo oddělení Městského 
úřadu 

Vybraná suma Kč 

Oddělení kanceláře starosty 0,- 
Odbor finanční 41,- 
Odbor školství a kultury 12,- 
Stavební úřad 0,- 
Odbor správy majetku 0,- 
Odbor rozvoje města 0,- 
Odbor vnitřních věcí 120,- 
Obecní živnostenský úřad 0,- 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,- 
Oddělení pořádkové služby 0,- 
Celkem 173,- 
c 

c 
III. 

 
Druh požadovaných informací 



Odbor nebo oddělení Městského 
úřadu 

Požadovaná informace 

Oddělení kanceláře starosty Veškeré informace o městské části Vítkov 
Cena za likvidaci odpadu pro rok 2000 – 3x 
Garáže na Jižním lomu, průmyslová zóna 
Jižní lom 
Informace o hotelu Ohře 

Odbor finanční Informace o rozpočtu Města Sokolov na rok 
2000 
Informace o dotacích 

Odbor školství a kultury Informace o rozborech hospodaření MDK 
Sokolov za rok 1999 

Stavební úřad Informace jsou směrovány do počtů vydaných 
rozhodnutí 

Odbor správy majetku Otázky bytové – 7 
Otázky majetkové – 11 
  

Odbor rozvoje města Informace o důvodech rozdělení pozemku PČ 
3863 

Odbor vnitřních věcí Informace o poplatku za svatby 
Výkon požární prevence v r. 1998-1999 
Chov psů ve městě v souvislosti s udržováním 
veřejného pořádku a se stavem dětských hřišť 
v ul. Kosmonautů a Jelínkova 
Informace o počtu obyvatel po ulicích ve 
městě Sokolov 

Obecní živnostenský úřad Žádné 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dávky sociální péče v roce 1999 

Bezplatní dárci krve 
Potvrzení nároku dávek státní soc. podpory 
bydlení 
Ekologická mateřská dovolená 
Souběh starobního důchodu a pracovní 
činnosti 

Oddělení pořádkové služby Žádné 
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