
Město Litovel 
Výroční zpráva za rok 2003 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., §18 
 
Městský úřad Litovel obdržel v roce 2003 celkem 8 žádostí o poskytnutí informací.  
Z počtu 8 žádostí byly 4 písemné, 3 prostřednictvím elektronické pošty a 1 ústní.  
 
 
Žádost č. 1 – písemná – ze dne 14. 1. 2003, žádost o sdělení informací o územním plánu města 
Litovel, zda je hotov, kdo a kdy jej zpracoval a schválil. 
Vyřídil: odbor výstavby, Zd. Knajblová - informace poskytnuta 

Žádost č. 2 – písemná – ze dne 15. 1. 2003, žádost o informaci týkající se územních řízení ve věci 
budování věží (stožárů) pro provoz mobilních telefonů. 
Vyřídil: odbor výstavby, J. Konstatská – informace poskytnuta 

Žádost č. 3 – písemná – ze dne 11. 2. 2003, žádost o poskytnutí seznamu ulic ve městě Litovel a 
počtu jejich obyvatel.  
Vyřídil: odbor vnitřní správy, Vl. Čiklová – informace poskytnuta 

Žádost č. 4 – elektronická – ze dne 17. 2. 2003, žádost o sdělení, které obce spadají do působnosti 
správního obvodu města Litovel. 
Vyřídil: D. Šnofláková – informace poskytnuta 

Žádost č. 5 – ústní – ze dne 26. 2. 2003, žádost o poskytnutí kopie výroční zprávy o hospodaření 
ZŠ Opletalova za rok 2002 a výroční zprávy o činnosti školy za školní roky 2000/2001 a 
2001/2002. 
Vyřídil: Odbor školství, kultury a sportu, J. Bartoňová – materiály předány 

Žádost č. 6 – písemná – ze dne 20. 6. 2003, žádost o periodické poskytování informací vždy 1x 
měsíčně o stavbách, jejích investorech, projektantech, umístění a výši investic pro zveřejnění 
bulletinu BauData. 
Vyřídil: odbor výstavby, Zd. Knajblová – informace částečně poskytnuta, periodické podávání informací by 
muselo být zpoplatněno.  

Žádost č. 7 – elektronická – ze dne 27. 6. 2003, žádost o doplnění informací o komunálním 
odpadu, smlouvách, poplatcích atd. 
Vyřídil: odbor životního prostředí, ing. Machala – informace odmítnuta poskytnout (§14, odst.2, písm. b 
zákona č. 106/1999 Sb.) 

Žádost č. 8 – elektronická – ze dne 9. 9. 2003, žádost o poskytnutí databáze znečišťovatelů 
REZZO 3,4. 
Vyřídil: Odbor životního prostředí, J. Kučera – informace poskytnuta 
 
 
Všechny žádosti byly vyřízeny v termínech uvedených v zákoně. Na žádnou odpověď nebylo 
podané odvolání. 
 
Výroční zpráva byla zveřejněna dne 20. února 2004 
Závěrečné projednání bylo na 27. schůzi Rady města Litovel dne 19. února 2004 
 
V Litovli dne 20. února 2004 
 
 
 
 
Ing. Radovan Vašíček, v.r. 
Tajemník MěÚ Litovel 


