Ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je uloženo orgánu územní samosprávy, jakožto povinnému subjektu, který má podle tohoto
zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, zveřejnit do 1. března výroční
zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto
zákona.
V roce 2001 bylo podáno městskému úřadu celkem 25 písemných žádostí o poskytnutí informací
včetně žádostí poslaných elektronickou poštou. Převážnou část - 19 žádostí vyřizoval sekretariát
starosty a tajemníka MěÚ. Na 3 žádosti o informaci odpovídal ekonomický odbor a dále vyřizoval po
1 žádosti odbor dopravy a správy veřejného prostranství, odbor životního prostředí a odbor
hospodářské správy MěÚ .
V roce 2001 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
V průběhu roku 2001 nenastal důvod k řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Proti minulému roku došlo sice k poklesu písemných žádostí o poskytnutí informace , avšak v žádném
případě nebyl MěÚ zaznamenán úbytek zájmu občanů o ústní či telefonické informace. Např. z
důvodu vážnosti situace, která nastala po 11. září 2001 po leteckých teroristických útocích na USA,
bylo pracovníky MěÚ Děčín odpovídáno na velké množství ústních a telefonických dotazů týkajících
se např. rozmístění krytů na území města .
MěÚ vydal publikaci s pokyny pro občany, jak se chovat v případě krizových situací či stavu ohrožení.
Tato byla zdarma distribuována do všech domácností na území města.
Velké množství základních informací týkajících se činnosti města a jeho orgánů bylo také běžně
zveřejňováno na úřední desce MěÚ, na internetu a v týdeníku města “Naše město” včetně jeho
přílohy – Úřední list města Děčín. Další aktuální informace dostávají občané města prostřednictvím
médií, která mj. uveřejňují zprávy z pravidelných středečních tiskových konferencí vedení města.
Zprávu schválila rada města svým usnesením č. 235/ 02 na své schůzi dne 14. února 2002.

