MUKRX009PZ5G
MUKR 3867/2018

MUKRX009PZ5G

MĚSTO KRA VARE

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§18 odst.l) ukládá povinným
subjektům zveřejnit do 1.března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za
předcházející kalendářní rok.

Zákon č. 106/1999 Sb., §18 odst.l:
a) Počet podaných žádostí o informace:
-

14

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
-

1

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
-

bez rozsudku soudu

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytností
poskytnutí výhradní licence:
-

0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:
0

f) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.:
Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem (§14 odst.5
písm.d) a §20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.)

Žádosti jsou vyřizovány dle směrnice Městského úřadu v Kravařích „Směrnice č. 34 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím podle zákona č. 106-1999 Sb.“. Průběžně
jsou poskytovány informace na základě ústně podaných žádostí.

Písemné požadavky občanů jsou v souladu se zákonem evidovány na podatelně
Městského úřadu v Kravařích.

Za poskytování informací bylo v roce 2017 vybráno celkem 0,- Kč

Tato výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím byla projednána Radou města dne 28. 2. 2018.

Na úřední desce MěÚ Kravaře
vyvěšeno dne:
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Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od:

do:
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Městský úřad Kravaře
Kancelář úřadu

*MUKRX009OKPY*

MUKRX0090KPY

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČI.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Jitka Holeschová
553 777 913
553 777 922
jitka.holeschova@kravare.cz

DATUM:

07.02.2018

MUKR 2647/2018

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
za kancelář úřadu
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7/1

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfhz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondélí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00 -12:00

*MUKRX009N17I*

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

MUKRX009N17I

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Bc. Karel Raška
553 777 930
553 777 922
karel.raska@kravare.cz

DATUM:

18.01.2018

MUKR 1333/2018

Město Kravaře
Náměstí 405/43
74721 Kravaře, Kravaře u Hluěína

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 za Odbor vnitřních
věcí a obecní živnostensky úřad
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
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
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení

0/0
0

0

0
0
0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

V Kravařích dne 18. 01. 2018

Bc. Karel Raška
vedoucí Odboru vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
IDDS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43
747 21 KRAVAŘE

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

3.

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor financí
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN,:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Bc. Lukáš Baďura
553 777 901
553 777 922
lukas.badura@kravare.cz

DATUM:

30.1.2018

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za Odbor financí
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Bc. Lukáš Baďura
vedoucí Odboru financí

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
IDDS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

*MUKRX009O3MO*

F/K] Město Kravaře
1 gMp .

Náměstí 43

MUKRX009O3MO

747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Walter Kocián
553 777 941
553 777 922
walter.kocian@kravare.cz

DATUM:

01.02.2018

MUKR 2305/2018

MěÚ Kravaře
kancelář tajemníka
Městský úřad Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za odborr MH+IV
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Ing. Walter Kocián
vedoucí odboru MH+IV

-Nimbus ....

•

747 21 KRAVARB
KlO-. 00300292

wvvvv.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Heklionický podpis - IS. 1.20IS
'eitilikál autora podpisu :
Jniém’ Mei Irena UliČJůřvá

*MUKRX009N0KW*

Městský úřad Kravaře
Odbor sociálních věcí

MUKRX009N0KW

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Mgr. Irena Uličková
553 777 927
553 777 922
posta@kravare.cz

DATUM:

18.01.2018

MUKR 1316/2018

Městský úřad Kravaře
Náměstí 405/43
74721 Kravaře
Ing. Marcel Hahn

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
za Odbor sociálních věcí.

Název údaje podle § 18

Počet

Podané žádosti o informace

0

Vydané rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Podané odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných části 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 soudním řízením o právech a povinnostech podle výše
uvedeného zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
Poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

0

0

Stížnosti podané podle § 16a

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

vedoucí odboru sociálních věcí

\vwvv kravaře cz
tel, 553 777 911
fax; 553 777 922
ID DS iv5blnz

1Č: 00300292
DIČ CZ00300292

Bankovní spojeni
Česka spořitelna, a s — pobočka Kravaře
č. Octu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17 00
8:00-17:00
7:00-15:00
7 00-12:00

Městský úřad Kravaře
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Jitka Floleschová
553 777 913
553 777 922
jitka.holeschova@kravare.cz

DATUM:

31. 01. 2018

*MUKRX009OJLP*

MUKRX0090JLP

MUKR 2617/2018

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
za odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

4/0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Městský úřad Kravaře

*MUKRX009LRPO*

Odbor dopravy

MUKRX009LRPO

pracoviště Tyršova 5, 747 21 Kravaře

ČJ.:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

MUKR 41/2018
Ing. Ivo Lasák
553 777 570
553 777 922
ivo. lasak@kravare. cz

DATUM:

02.01.2018

VYŘIZUJE:

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Odboru dopravy MěÚ Kravaře
v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2017

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti

0/0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

// Ing. Ivo Lasák
vedoucí Odboru dopravy MěÚ Kravaře

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

1Č:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
Č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondčlí

8:00-17:00

Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Elektronický podpis - K.2.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno Monika Ševčíkové
Vydal PostSipnum Qualified C
Platnost do 20.11 201K

*MUKRX009OM9S*

Město Kravaře
Náměstí 43

MUKRX0090M9S

747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

ČJ.:

MIJKR 2683/2018

SP. ZN.:
VYŘIZUJE;
TELEFON:
E-MAIL:

Monika Ševčíkové
553 777 970
553 777 922
monika.sevcikova@kravare.cz

DATUM:

08.02.2018

FAX:

Městský úřad Kravaře
Jitka Holeschová
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za oddělení kultury
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Monika Ševčíkovy
Vedoucí oddělení

www kravare.cz
tel : 553 777 911
fax: 553 777 922
1DDS: iv5bfriz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojeni
Česká spořitelna, a s - pobočka Kravaře
č účtu: 1846631329/0800

Úřední hodinv: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

*MUKRX009MTSI*

Městský úřad Kravaře
Oddělení informatiky

MUKRX009MTSI

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Marcel Hahn
553 777 950
553 777 922
marcel.hahn@ki-avare.cz

DATUM:

16.01.2018

MUKR

1110/2018

Městský úřad Kravaře
Náměstí 405/43
74721 Kravaře

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za Oddělení informatiky
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Ing. Marcel Hahn
vedoucí oddělení informatiky

Městský úřad Kravaře
Oddělení informatiky
Náměstí 43
747 21 KRAVAŘE

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

Město Kravaře

*MUKRX009OO8J*

Náměstí 43

MUKRX009008J

747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Č.Í.:

MUKR 2733/2018

SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

Bc. Libor Pospiech
553 777 900
553 777 922
libor.pospiech@kravare.cz

DATUM:

08.02.2018

Městský úřad Kravaře
Kancelář úřadu
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Výroční zpráva za rok 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za Městskou policii Kravaře
počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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

0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence

0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení

0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

Bc. Libor Pospiech
vedoucí strážník Městské policie Kravaře

MĚSTSKÁ POLICIE
Náměstí 43

747 21 KRAVAŘE

www.kravare.cz
tel.: 553 777 91 1
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a s. - pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondélí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

