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Č.j.: VED/309/2017 - SvJ                                                                    V Nepomuku dne 21.02.2017 

 

 

V ý r o č n í    z p r á v a 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 

 

Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 

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

předpisů. 

 

 

Ve vykazovaném období roku 2016 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto 

výsledků : 

 

 
Počet přijatých žádostí 23 

Počet odložených žádostí 0 

Počet kladně vyřízených žádostí 23 

Počet odepřených žádostí a odůvodnění 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

o odepření poskytnout informaci 

0 

Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu 0 

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí 

přezkoumaných soudem 

0 

Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona 0 

Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí Viz. seznam vyřízených žádostí v příloze č. 1     
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Příloha č. 1 

 

1. Michal Soukop, Olomouc – politická příslušnost členů RMN 

2. ISTAV MEDIA, s.r.o., Praha – investiční plán na rok 2016 

3. AMA s.r.o., Liberec – investiční plán na rok 2016 

4. Ing. Miloslav Jaroš, Praha – radarové rychloměry 

5. Hana Voříšková, Znojmo – uchovávání datových zpráv 

6. Ing. Tomáš Krutiš, Znojmo – vedení spisové služby 

7. FLEET Control s.r.o. Praha – kopie fotografie z rychloměru 

8. FLEET Control s.r.o., Praha -  zaslání spisu – mření rychlosti 

9. FLEET Control s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

10. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

11. SEPA CREDIT s.r.o, Praha – zřízení věcných břemen 

12. Ing. Markéta Kalábová, Jihlava – vydávání loveckých lístků cizincům 

13. SPELOS z.s.p.o., Praha – provoz loterií – veřejný pořádek 

14. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

15. FLEET Control s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

16. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha  - zaslání spisu – měření rychlosti     

17. FLEET Control s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

18. Petr Budil, Cheb – VPS – obecné přestupky 

19. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

20. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

21. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

22. ODVOZ VOZU s.r.o., Praha – zaslání spisu – měření rychlosti 

23. SEPA CREDIT s.r.o., Praha – odměny právního zástupce města 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Nepomuk dne 22.2.2017, č. jednání 

JedNR3-63/2017 . 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Václav Netušil 

                                                                              tajemník MěÚ Nepomuk 

 

 

 

 

 

 

 

 


