
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7       PSČ : 412 01 
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek   
 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 12.11.2015, přijato poštou. 
 
Dotaz žadatele: 
 
Podle § 13 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požaduji sdělení 
následujících informací: 
 

1) Kolik celkem obdrželo Město Litoměřice, od 1.1.2015 do dne odeslání informace na tuto mou 
žádost, stížností na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zák. 106/1999 Sb. 

2) Kolik těchto stížností dle § 16a zák. 106/1999 Sb. bylo vyřízeno tak, že byla žadateli 
informace poskytnuta nebo rozhodnutím odmítnuta (částečné poskytnutí informace berte jako 
informaci poskytnutou) ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy stížnost povinnému subjektu přišla. 

3) Který odbor (orgán) povinného subjektu tyto stížnosti k žádostem o informace vyřizoval (viz. 
bod 2) a který konkrétní člověk – uveďte jeho jméno, příjmení a funkci (např. odbor životního 
prostředí, Václav Novák, referent odpadového hospodářství), stížnost vyřizoval. Pokud 
některý člověk vyřizoval více stížností, uveďte kolik. 

4) Kolik stížností dle § 16a zák. 106/1999 Sb. bylo vyřízeno tak, že informace nebyla vůbec 
poskytnuta a povinný subjekt dle § 16a odst. 5 nepředložil stížnost spolu se spisovým 
materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost přišla. 

5) Který odbor (orgán) tyto stížnosti k žádostem o informace vyřizoval (viz. bod 4) a který 
konkrétní člověk – uveďte jeho jméno, příjmení a funkci (např. odbor životního prostředí, 
Václav Novák, referent odpadového hospodářství) tyto stížnosti vyřizoval. Pokud některý 
člověk vyřizoval více stížností, uveďte kolik. 

 
Odpověď žadateli: 
 
K dotazu uvedenému v žádosti pod bodem 1)    
Město Litoměřice obdrželo od 1.1.2015 do 27.11.2015 celkem 18 stížností na postup při vyřizování 
žádosti o informace dle § 16a zák. 106/1999 Sb.   
 
K dotazu uvedenému v žádosti pod bodem 2)   
Ve lhůtě 7 dnů bylo vyřízeno 6 stížností. 
 
K dotazu uvedenému v žádosti pod bodem 3)   
Kontrolní výbor při ZM Litoměřice – Jaroslav Růžička, předseda KV – 3 stížnosti 
Kancelář starosty a tajemníka – právní úsek – Mgr. Alice Karpíšková, vedoucí KST – 3 stížnosti 
 
K dotazu uvedenému v žádosti pod bodem 4)  
U 7 stížností nebyly informace vůbec poskytnuty a stížnost nebyla spolu se spisovým materiálem 
postoupena nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti.   
 
K dotazu uvedenému v žádosti pod bodem 5)  
Všechny tyto stížnosti vyřizoval Kontrolní výbor při ZM Litoměřice – Jaroslav Růžička, předseda KV. 
 
 
 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 
                                                                                                 KSaT, právní úsek MěÚ Litoměřice 


