
 

 

 

Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92 České Budějovice 

 

 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  
statutárního města České Budějovice za rok 2012 

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

 
I.  

 

1. Statutární město České Budějovice je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „InfZ“). 

 

2. V souladu s ustanovením § 109 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění o poskytování informací žadateli podle InfZ rozhoduje obecní 

úřad.  

 

Statutární město České Budějovice vede agendu související s vyřizováním žádostí  

o poskytování informací podle InfZ prostřednictvím právního oddělení odboru kanceláře 

primátora Magistrátu města České Budějovice (dále jen „POOKP“). 

 

3. Povinný subjekt, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 InfZ  

a čl. 11 Směrnice Rady města České Budějovice č. 1/2009 zpracovává a zveřejňuje 

výroční zprávu, jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 18 zákona InfZ. 

 

 

II. 
 

V roce 2012 statutární město České Budějovice jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 

1 InfZ obdrželo a evidovalo prostřednictvím POOKP 107 písemných žádostí o poskytnutí 

informací dle InfZ. Povinný subjekt vydal 19 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp.  

13 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti a 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti v plném 

rozsahu. Proti 2 vydaným rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti podal žadatel odvolání.  

  
 



Vedle výše uvedených žádostí dle InfZ evidoval majetkový odbor Magistrátu města České 

Budějovice 16 240 telefonických a ústních žádostí o poskytnutí informací. Tyto žádosti byly 

vyřizovány neformální cestou, když zpravidla se nejednalo o žádosti dle InfZ. 

 

V roce 2012 neprobíhalo žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti.   

 

V roce 2012 žadatelé podali 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. 

V případě jedné stížnosti postupoval povinný subjekt dle ustanovení § 16a odst. 5 InfZ tak, že 

vyjádřením doplnil žadateli požadované informace. V případě zbývajících dvou stížností, tyto 

povinný subjekt předložil dle ustanovení § 16a odst. 5 InfZ spolu se spisovým materiálem 

nadřízenému orgánu, když tento uložil povinnému subjektu nové projednání žádosti. Povinný 

subjekt na základě výše uvedeného předmětné dvě žádosti opětovně vyřídil v souladu 

s požadavkem žadatele.  

 

Co se týče dalších informací vztahujících se k uplatňování InfZ, sděluje povinný subjekt 

následující. V souladu s ustanovením § 17 InfZ a čl. 10 Směrnice Rady města České 

Budějovice č. 1/2009 povinný subjekt uložil žadatelům o poskytnutí informací povinnost 

uhradit náklady spojené s poskytováním požadovaných informací, když žadatelé zaplatili za 

poskytnuté informace Magistrátu města České Budějovice celkem částku 12.940,-Kč. 

Veškeré žádosti a jejich vyřízení v úplném znění jsou publikovány na oficiálních webových 

stránkách statutárního města České Budějovice.  

 

 

 
 

V Českých Budějovicích dne 29. ledna 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Zdeněk Řeřábek, v. r. 

                    tajemník Magistrátu města                    

                   České Budějovice  


