
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 
 
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v poskytování 

informací podle citovaného zákona: 

 

1. počet podání, označených jako žádosti o informace:   203 

 

Žádosti se týkaly zejména: 

 

veřejných zakázek 

regionální politiky 

hospodaření ministerstva s prostředky ze státního rozpočtu (uzavřené smlouvy) 

hospodaření s prostředky z fondů EU  

jednotlivých dotačních titulů 

platů a odměn zaměstnanců ministerstva 

informací o jednotlivých podáních a stavu jejich vyřízení  

územního plánování a stavebního zákona  

bytové politiky  

 

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6 

3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  5 

4. počet podaných stížností:    11 

5.    počet podaných žalob:   0 

 

V roce 2016 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) doručeno 11 podání, označených 

jako stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ)  

na postup MMR jako povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace. Z tohoto počtu byla  

1 stížnost vyřízena rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj jako nadřízeného orgánu, kdy byl 

postup MMR jako povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace potvrzen. 5 stížností 

vyřídilo MMR v autoremeduře. V případě 4 stížností na nečinnost MMR při vyřizování žádostí  

o informace došlo v mezidobí k vyřízení žádostí o informace, o čemž byli stěžovatelé s omluvou 

vyrozuměni. U zbývající 1 stížnosti došlo ze strany stěžovatele k jejímu zpětvzetí.  

 

Bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a přijato 5 podání, označených jako 

rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Ve třech případech rozkladová komise 

doporučila rozhodnutí zrušit a vrátit povinnému subjektu k novému rozhodnutí, zbývající dvě podání 

MMR vyřídilo v autoremeduře.  

 

Žádosti byly přijímány prostřednictvím elektronické podatelny, poštou i osobně.  


