
Město Litovel 
Výroční zpráva za rok 2005 

o činnosti v oblasti poskytování informací  
podle zákona 106/1999 Sb., §18 

 
 
Městský úřad Litovel obdržel v roce 2005 celkem 7 žádostí o poskytnutí informací podle 
uvedeného zákona. Z počtu 7 žádostí bylo 6 formou dopisu, 1 prostřednictvím elektronické 
pošty. 
  

Žádost č. 1 – dopis - ze dne 17. 2. 2005:  
žádost o poskytnutí informace ve věci odložení řízení o přestupku podle §67 zákona č. 200/1990Sb. 
Vyřídil: odbor výstavby, pí Marcela Podsedníková 
Informace poskytnuta.  

Žádost č. 2 – dopis – ze dne 18. 2. 2005:  
žádost o informaci, kdy oznámil Národní památkový ústav změnu užívání nemovité kulturní 
památky, parc.č. 76/1, v k.ú. Bouzov. 
Vyřídil: odbor místního hospodářství a stavebních investic, p. Petr Navrátil. 
Informace poskytnuta. 

Žádost č. 3 – elektronická – ze dne 2. 5. 2005:  
žádost o poskytnutí údajů o ploše městské knihovny, případných rekonstrukcích objektu, 
o obsazenosti mateřských škol ve školním roce 2004/2005 a 2003/2004.   
Vyřídil: kancelář tajemníka, Bc. Dita Štefánková.  
Informace poskytnuta. 

Žádost č. 4 – dopis – ze dne 10. 6. 2005:  
žádost o informaci ve věci zveřejnění záměru společnosti Calofrig (těžba na lokalitě Unčovice – 
západ). 
Vyřídil: odbor vnitřní správy, pí Marie Erlecová. 
Informace poskytnuta. 

Žádost č. 5 – dopis – ze dne 10. 6. 2005:  
žádost o informaci, zda bylo v období roku 2005 zahájeno územní řízení na daných pozemcích 
v k.ú. Unčovice. 
Vyřídil: odbor výstavby, pí Zdenka Knajblová. 
Informace poskytnuta. 

Žádost č. 6 – dopis – ze dne 22. 8. 2005:  
žádost o informaci, zda bylo v období od června roku 2005 zahájeno územní řízení na daných 
pozemcích v k.ú. Unčovice (návaznost na žádost č.5). 
Vyřídil: odbor výstavby, pí Zdenka Knajblová. 
Informace poskytnuta. 

Žádost č. 7 – dopis – ze dne 12. 12. 2005:  
žádost o informaci, zda bylo zahájeno správní řízení s Národním památkovým ústavem pro porušení 
ust. §35 ost1. písm e) zák. č. 20/1987 Sb. 
Vyřídil: odbor místního hospodářství a stavebních investic, p. Petr Navrátil. 
Informace poskytnuta. 
 
 
 



 
 
Všechny žádosti byly vyřízeny v termínech uvedených v zákoně. Na žádnou odpověď nebylo 
podané odvolání. 
 
Závěrečné projednání bylo na 62. schůzi Rady města Litovel dne 19. ledna 2006. 
Výroční zpráva byla zveřejněna dne 20. ledna 2006. 
 
 
V Litovli dne 20. ledna 2006. 
 
 
 
 
Ing. Radovan Vašíček, v.r. 
Tajemník MěÚ Litovel 


