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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 106/1999 Sb.“) 

 

V souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/1999 Sb., vydává Městský úřad Sedlčany výroční 

zprávu o činnosti v oblasti vymezené tímto zákonem: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Počet podaných žádostí: 31 ks 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo subjektem vydáno v počtu: 0ks  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 ks 

Počet podaných odvolání:  0 ks; odvolání proti rozhodnutí nebylo podáno.  

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 

Rozhodnutí soudu nebylo vydáno, náklady nulové, neevidovány.  

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence 

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

V roce 2019 nebyly na MěÚ Sedlčany (rozumí se jako na povinný subjekt informaci 

poskytnout) doručeny ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. žádné stížnosti, které by se týkaly 

původce informace a byly důvodné.  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Na úřední desce města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany), vývěskách rozmístěných 

po  městě i na internetových stránkách subjektu (www.mesto-sedlcany.cz) jsou pravidelně 

zveřejňovány všechny zásadní dokumenty, jako vyhlášky, nařízení, anonymizované zápisy 

a usnesení orgánů subjektu, dokumenty k rozpočtu a hospodaření, výběrová řízení a jiné 

informace.  

Občané města a jeho návštěvníci mohou získat potřebné informace na Turistickém 

informačním centru Sedlčany, dislokovaném v přízemí administrativní budovy II. radnice 

na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany, případně mohou žádat 

na sekretariátu Městského úřadu Sedlčany nebo na recepci administrativní budovy I. 

na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32.  

Nákladem města Sedlčany je vydáván měsíčník „Radnice“, informující o činnosti orgánů 

města a jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních 

společností. Město využívá tzv. centrální Registr smluv a státní elektronický nástroj 

pro zajištění transparentnosti veřejných zakázek. Město Sedlčany se v rámci veřejností hojně 

užívaných komunikačních systémů zapojilo do tzv. sociálních médií, prostřednictvím kterých 

jsou občané informováni. Pořádány jsou pravidelné tiskové konference.   
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