
Město Sezimovo Ústí  

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

Města Sezimovo Ústí za rok 2001  

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

I. 

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

přístupu k informacím, zveřejňuje v souladu s § 18 shora uvedeného zákona výroční zprávu za rok 2001. 

II. 

V roce 2001 přijalo město Sezimovo Ústí čtyři (4) žádosti o poskytnutí informací. 

První žádost se týkala skutečnosti, zda je město Sezimovo Ústí majitelem akcií libovolné a.s. V tomto případě 

byly pro žadatele připraveny příslušné informace s tím, že informace budou poskytnuty po zaplacení nákladů 

spojených s vyhledáním a přípravou odpovědi na dotaz. K zaplacení nákladů došlo a informace byly tomuto 

žadateli zaslány. 

Druhá žádost se týkala rozpočtu města na rok 2001 v oboru stavebnictví. Vzhledem k tomu, že město v 

letošním roce nezahájilo žádnou investiční akci, nebylo možno rozpočet na rok 2001 v oboru stavebnictví 

žadateli poskytnout. V tomto smyslu byl žadatel vyrozuměn. Úhrada nákladů nebyla v tomto případě 

požadována. 

Třetí žádost se týkala smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a Energoinvest, a.s. o nájmu souboru movitých a 

nemovitých věcí a dále zápisů a usnesení Městského zastupitelstva a Rady města Sezimovo Ústí týkajících se 

projednávání úmyslu pronajmout tepelné hospodářství. V uvedeném případě byly pro žadatele připraveny 

příslušné informace s tím, že informace budou poskytnuty po zaplacení nákladů spojených s vyhledáním a 

přípravou odpovědi na dotaz. Žadatel odmítl do připravených podkladů nahlédnout a žádal pořízení kopií pro 

svou vlastní potřebu. Vzhledem k tomu, že žadatel předem nepožádal o pořízení kopií, neoznačil konkrétní 

dokumenty, jejichž kopie chtěl pořídit, spisový materiál byl velmi rozsáhlý, takže nebylo možno jej v krátké 

době během jednoho jednání okopírovat a s ohledem na ustanovení smlouvy bylo nutné pořízení kopií 

konzultovat s Energoinvest, a.s., nebylo žadateli vyhověno. K zaplacení nákladů spojených s vyhledáním a 

přípravou odpovědi na dotaz nedošlo. 

Čtvrtá žádost se týkala výroční zprávy za rok 2000 v oblasti poskytování informací. Žadatel byl odkázán na 

veřejný zdroj – publikaci zprávy na internetových stránkách města Sezimovo Ústí. V tomto případě nebyla 

požadována úhrada nákladů. 

III. 

Proti rozhodnutí města Sezimovo Ústí bylo ve třetím uvedeném případě podáno odvolání podle § 16 uvedeného 

zákona. Rada města Sezimovo Ústí odvolání projednala a zamítla ho. 

IV. 

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

informacím. 

V. 

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

VI. 

Pravidla pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. jsou stanoveny interním pokynem č. 2/2000 podle kterého je při 

vyřizování žádostí postupováno. Tento interní předpis obsahuje 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. 

VII. 

Výroční zpráva je rovněž zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Sezimovo Ústí – www.sezimovo-

usti.cz 

Sezimovo Ústí dne 11.2.2002 

Jaroslav Schneider  

starosta města 


