
VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROV ZA ROK 2022 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Ve smyslu ust. §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších přepisů (dále jen „InfZ“), zveřejňuje statutární město Přerov Výroční zprávu za rok 

2022 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona: 

 

 

písm. a) POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O INFORMACE a POČET VYDANÝCH 

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

 

POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O INFORMACE 

 

kancelář primátora ..... 19 

útvar interního auditu a kontroly ..... 0 

odbor koncepce a strategického rozvoje ..... 1 

odbor vnitřní správy ..... 0 

odbor sociálních věcí a školství ..... 0 

odbor správy majetku a komunálních služeb ..... 4 

odbor stavebního úřadu a životního prostředí ..... 18 

odbor ekonomiky ..... 0 

odbor řízení projektů a investic ..... 2 

odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu ..... 11 

kancelář tajemníka ..... 0 

Celkem ..... 55 

        

 

POČET VYDANÝCH ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

 

kancelář primátora ..... 2 

odbor stavebního úřadu a životního prostředí ..... 3 

odbor ekonomiky ..... 2 

odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu ..... 3 

Celkem ..... 10 

 

 

písm. b) POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ – 0 

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  

 

 

písm. c) OPIS PODSTATNÝCH ČÁSTÍ KAŽDÉHO ROZSUDKU SOUDU – 0 

Nekonalo se žádné soudní řízení, které by skončilo rozhodnutím. 

 

 

písm. d) VÝČET POSKYTNUTÝCH VÝHRADNÍCH LICENCÍ – 0 

Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. 

 

 



písm. e) POČET STÍŽNOSTÍ PODANÝCH PODLE ust. § 16a – Celkem – 1 

 

 

 

kancelář primátora 

počet stížností podaných 

podle § 16a, důvody jejich 

podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 

 

počet stížností – 1 

 

důvody podání  

Stížnosti podané dle ust. § 16a odst. 1 písm. a) 

 

stručný popis vyřízení  

Na základě Rozhodnutí nadřízeného orgánu bylo žádosti vyhověno 

a informace byly poskytnuty. 

 

 

 

písm. f) DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA 

 

V rámci statutárního města Přerova je bezprostředně odpovídáno i na ústní či telefonické 

žádosti. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst. 3 InfZ součástí této zprávy. 

 

 

Zpracoval dne 22. 2. 2023 

 

Zdeněk Daněk 

vedoucí oddělení organizačního, odbor kanceláře primátora 


