V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2020
„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů“
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Na Městský úřad Zákupy bylo v roce 2020 podáno 7 žádostí o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost podaná
dne
č. j.
4. 1. 2020
MUZ/23/2020

5. 2. 2020
MUZ/386/2020
6. 2. 2020
MUZ/407/2020

5. 3. 2020
MUZ/673/2020
8. 4. 2020
MUZ/926/2020
6. 5. 2020
MUZ/1075/2020
13. 7. 2020
MUZ/1595/2020

Žadatel

Obsah

Karel Hlavatý
Novoveská 28A
466 01 Jablonec
nad Nisou
Eliška Stará
Chvalšovická 596/17
Praha 4
AMA, s.r.o.
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec 1
IČ 61327557
Šárka Zárubová
Velenice 63
Helena Šámalová
Jana Wericha 2339
Česká Lípa
Navitel s.r.o.,
U Habrovky 247/11,
Praha 4

Žádost o výpis stavebních povolení na
rodinný dům za rok 2018 a 2019

Jana Koukolová

Žádost o zaslání informace o dodavatelích el.
energie, plynu, telekomunikačních služeb –
spotřeba, spokojenost s dodavateli, plánovaná
změna dodavatelů.

Žádost o poskytnutí informace o počtu
služebních psů a aktivně sloužících psovodů
Investiční plány města Zákupy pro rok 2020.

Žádost o sdělení, zda bylo vydáno závazné
stanovisko ke změně užívání stavby.
Žádost o předložení informace o změně
územního plánu k. ú. Božíkov
Žádost o zaslání informace k umístění
stacionárních radarů a dalších technických
zařízení.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení:
/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence:
/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:
/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Zákupech dne 6. 1. 2021
Zpracovala: Daniela Seidlová
Výroční zprávu Rada města Zákupy projednala a vzala na vědomí na svém jednání dne 13. 1.
2021 pod č. usn. 408/2021/RM.
Zveřejněno na úřední desce: 14. 1. 2021

