
 

 

 

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

 

 

VVÝÝRROOČČNNÍÍ    ZZPPRRÁÁVVAA  
statutárního města České Budějovice za rok 2008 

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 „zákon       

č. 106/1999 Sb.“). 

 

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 zákona č. 106/1999 Sb. 

rozhoduje obecní úřad.  

 

U statutárního města České Budějovice je agenda související s vyřizováním žádostí          

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. svěřena právnímu 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 zákona 

č.106/1999 Sb. a čl. 11 Směrnice Rady města České Budějovice č. 2/2008 zpracovává       

a zveřejňuje výroční zprávu, jejíž obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 18 odst. 1 písm. 

a) – písm. e) zákona č.106/1999 Sb. 

 

 

II. 

 
§ 18 odst. 1 písm . a) zákona č. 106/1999 Sb. – počet podaných žádostí o informace 

 

POOKP má v roce 2008 v příslušné evidenci : 

a) 13 písemných podání – žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  

b) 10 815 telefonických a ústních žádostí o poskytnutí informací, evidovaných u příslušných 

odborů Magistrátu města České Budějovice 



 

 

§ 18 odst.1 písm.c) zákona č. 106/1999 Sb. – opis podstatných částí každého rozsudku 

 

Žádné soudní řízení podle § 16 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., kde by došlo k přezkoumání 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soudem, nebylo vedeno. 

 

§ 18 odst.1 písm.d) zákona č. 106/1999 Sb. – výsledky řízení o sankcích za nedodržování 

tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona nelze zveřejnit, protože žádné takové 

řízení v působnosti Magistrátu města České Budějovice nebylo v roce 2008 vedeno. 

 

 

§ 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. – další informace vztahující se  

k uplatňování tohoto zákona 

 

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 10 Směrnice Rady města České 

Budějovice č. 2/2008 žadatelé o poskytnutí informací zaplatili za poskytnuté informace 

Magistrátu města České Budějovice celkem 150,-Kč. 

 

Na oficiálních webových stránkách jsou aktualizovány informace v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb.   

 

 

 
 

V Českých Budějovicích dne 19. ledna 2009  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Zdeněk Řeřábek, v. r. 

        tajemník Magistrátu města České Budějovice  


