
Magistrát města Liberec jako orgán územní samosprávy předkládá  

„Výro ční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2006“ 

Pro centrální soustředění žádostí o informace a splnění povinností uvedené v zákoně bylo 
určeno pro Magistrát města Liberec pracoviště recepce, oddělení organizační. Protože v 
dnešní době lze využívat e-podatelny i internetových stránek, tak písemných žádostí bylo 
podáno v minimálním počtu. 

Na začátku roku 2005 byla zavedena nová služba pro občany města Liberce týkající se e-
mailového oznámení o vyhotovení pasů, občanských průkazů a řidičských průkazů. Této 
služby využívá čím dál více občanů. Během celého minulého roku bylo odesláno z Magistrátu 
města Liberec 25.710 e-mailových zpráv upozorňujících občany na vyhotovení dokladů. 

Obsah výroční zprávy je dán zákonem a členěn na tyto části: 

1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádostí: 
Za uplynulý rok byly podány pouze 4 žádosti o informace. Všechny byly v daném 
termínu vyřízeny a pouze    jedna z nich zpoplatněna. Odmítnuta nebyla žádná. 

2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
V průběhu roku 2006 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Všechny 4 
žádosti byly vyřízeny příslušnými odbory písemně v daném termínu.  

3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 
V průběhu roku 2006 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost tohoto typu. 

4. výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence: 
V roce 2006 nebyla žádná licence pro poskytnutí informace vydána.  

5. počet žádostí podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 
způsobu jejich    vyřízení: 
• žádost o poskytnutí výsledku veřejné soutěže na „Návrh na zajišťování správy, 
údržby a postupné obnovy veřejného a slavnostního osvětlení, SSZ, včetně zkvalitnění 
dopravního řešení ve městě Liberec“ – uvedeno: vítěz soutěže, cena veřejné zakázky, 
výše plateb v jednotlivých letech trvání smlouvy včetně doby trvání smlouvy. 
Odpovězeno písemně, bez poplatku. 
• žádost o výběrové řízení na současného provozovatele vodovodů a kanalizací – 
uvedeno: kdo je současným provozovatelem systému vodovodů a kanalizací, ve 
kterém roce proběhlo výběrové řízení na provozovatele, o jaký typ řízení se jednalo, 
jaká byla kritéria výběrového řízení a na jak dlouhou dobu byla smlouva uzavřena. 
Odpovězeno písemně, bez poplatku. 
• žádost o poskytnutí následujících údajů: podrobné rozpočty SML z let 2003 – 
2006  včetně   podrobných informací o investicích; tabulky přehledů podaných žádostí 
o granty a dotace ze všech 5ti fondů města Liberce - předán Zdravotní a sociální fond 
– výběrová řízení za rok 2003 až 2006, zpracován přehled o rozpočtových 
organizacích a přidělených částkách po dobu trvání fondů, tedy od roku 2000 do roku 
2006, podrobné rozpočty  za roky 2003 až 2006, informace o Fondech: pro podporu a 
rozvoj vzdělávání, kulturní a sportovní. Odpovězeno písemně + 1 CD, s poplatkem. 
• informace týkající se pozemku 5204/2, k. ú. Liberec, dotazů je celkem 
8;(rozparcelování pozemku, právo přednosti majitelům pozemku, odsouhlasení 



prodeje atd.)  -  na všech osmi dotazech se podílely odbory majetku města, 
ekonomický a odbor tajemníka. Odpovězeno písemně, bez poplatku.     

6. další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: 
• poskytování tiskopisů v oddělení recepce, 
• odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy, 
• nahlížení do Sbírek zákonů ČR, 
• informace o zasedání členů rady města a zastupitelstva města, 
• informace o vyhláškách, nařízeních a opatřeních Magistrátu města Liberec 

 
Během uplynulého roku navštívilo budovu Magistrátu města Liberec 29.670 osob. Jedná se 
pouze o osoby registrované. V tuto chvíli je již možný vstup do radnice přes turnikety pomocí 
Liberecké městské karty, není proto potřeba se registrovat na recepci. 

  

V Liberci dne 12. února 2007 
Zapsala: Iva Hýsková, ved. organizačního oddělení  

 


