STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Výroční zpráva
statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2017 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se předkládá tato výroční zpráva statutárního
města Děčín (dále jen „povinný subjekt“) o činnosti orgánů města za rok 2017 v oblasti
poskytování informací podle zákona:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
- počet podaných žádostí o informace: 80
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném): 16
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, rozhodnutí bylo nadřízeným
orgánem potvrzeno
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:
- Nejvyšší správní soud usnesením sp. zn. 2 As 24/2017–22 rozhodl ve výroku takto:
Kasační stížnost se odmítá.
- Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutím sp. zn. 15A 17/2014-65 rozhodl ve výroku

takto:
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 5. 3. 2014, č.j.
24/KH16/2014, JID: 35565/2014/KUUK, a rozhodnutí Magistrátu města Děčín
ze dne 22. 1. 2014, zn. TAJ/6731/2014/VD, se pro nezákonnost zrušují.
Magistrát města Děčín je povinen poskytnout žalobci informace požadované
v jeho žádosti ze dne 2. 11. 2013 do patnácti dnů od právní moci tohoto
rozsudku.
-

výdaje: soudní poplatky v souvislosti s kasační stížností 6.000,- Kč, náklady na
zaměstnance – odpadá, právní zastoupení – hrazeno paušálně,

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:
- celkem byly podány 3 stížnosti podle § 16a zákona na postup povinného subjektu při
vyřizování žádostí o informace, z toho:

1. postup povinného subjektu byl nadřízeným orgánem potvrzen,
2. stížnost byla vyřízena v souladu s ustanovením §16a odst. 5 zákona – povinný
subjekt ve lhůtě informaci poskytl,
3. stížnost byla vyřízena v souladu s ustanovením §16a odst. 5 zákona – povinný
subjekt ve lhůtě informaci doplnil,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- z celkového počtu 80 přijatých žádostí byly 2 žádosti zcela a 1 žádost částečně odloženy
pro nedostatek působnosti.

Děčín, 6. února 2018
Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka statutárního města

Tuto výroční zprávu projednala a schválila rada města na své schůzi dne 06. 02. 2018
usnesením č. RM 18 03 30 01.

