
Výroční zpráva Městského úřadu Ostrov, o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

Ve smyslu ustanovení  § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém 

pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajišťování práva fyzických a 

právnických osob na poskytnutí informací. 

 

1. Počet podaných žádostí o informace: 4 

1. OŽIVENÍ, o.s., IČ: 67365353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, 120 00 
Doručovací adresa: Muchova 13, Praha 6, 160 00 
24. 1. .2014 – Dotaz na projekt Historický Ostrov II. (zda byly Platební výměry na 
vrácení dotace, zda bylo zahájeno  správní řízení  s ÚOHS, zda byla zaplacena 
nějaká sankce……) 
Odpovězeno e-mailem dne 4. 2. 2014 

2. AMA, s.r.o., IČO: 61327557, Voroněžská 144/20, Liberec 460 01 
30. 1. 2014 - Žádost o poskytnutí seznamu investičních plánů města pro rok 2013, 
respektive plán uskutečnění investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 
město plánuje v roce 2013-201. 
Odpovězeno e-mailem dne 13 2. 2014 

3. Jitka Kotasová,   čj. 03133/14 
5. 2. .2014 – Zda město Ostrov má nařízení nebo ve vyhlášce k poplatkům, tj. místní 
poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy třídění atd., že fyzická 
osoba, která má v obci trvalý pobyt, stanoven nárok na osvobození či úlevu od 
místního poplatku, pro osoby vyššího věku nad 70 let. 
Odpovězeno e-mailem dne 7. 2. 2014 

4. Karel Úlehla,  Ostrov  363 01, čj. 11385/2014 
28. 4. 2014 – Kde skončila nebo je uložena původní dlažba ze Starého náměstí, 
Ostrov 363 01 
Odpovězeno e-mailem dne 28. 4. 2014 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

3. Počet podaných odvolání: 0 

4. Přezkoumání zákonnosti soudem: 0 

5. Poskytnutí výhradní licence: 0 

6. Stížnosti podané podle § 16a citovaného zákona: 0 

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 

 

Veškeré informace byly poskytnuty bez úhrady. 

Vyhotovila: 

Jitka Matyášová 

odbor kancelář starosty 

 

Za správnost: 

Ing. Jana Punčochářová v. r. 

tajemnice Městského úřadu 

 

V Ostrově dne 25.02.2015 

 


