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V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
města Velká Bystřice za rok 2019 o poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů  

 
 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejňuje město Velká Bystřice VÝROČNÍ ZPRÁVU za rok 2019 o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle citovaného zákona: 
 

1) Počet podaných žádostí o informace:     4 
2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti    0 
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0 
4) Soudní rozhodnutí o podání informací podle zákona nebylo vydáno k žádnému případu  
5) S žádným pracovníkem nebylo zahájeno správní řízení o sankcích v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Město Velká Bystřice podává povinné informace také prostřednictvím webových stránek města: 
www.muvb.cz; www.velkabystrice.cz. 
 
Podané informace v roce 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb., se týkaly informací k investičnímu plánu 
města na rok 2019, informace týkající stavby pumptracku na parc. č. 1000 v k.ú. Velká Bystřice 
a informace k pasportu místních komunikacích a stavby na pozemcích parc. č. 2296/1, 2296/2 
a 2296/3 vše v k.ú. Velká Bystřice.  
 
Občané jsou dále informováni prostřednictvím úřední desky, která je k nahlédnutí po celých 24 hodin 
denně. PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM jsou uvedena na internetových stránkách 
města Velká Bystřice.  
Veškeré právní předpisy, obecně závazné vyhlášky, zákony a prováděcí vyhlášky jsou k dispozici 
na MěÚ Velká Bystřice u tajemnice.  
Evidence žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších změn a předpisů je vedena u tajemnice městského úřadu. 
 
 
 
 

 Marcela CHUMCHALOVÁ 
tajemnice Městského úřadu  


