
Výroční zpráva Městského úřadu Turnov o činnosti v oblasti poskytování 
informací dle paragrafu 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím za rok 2000.

a) V roce 2000 bylo MěÚ Turnov podáno 25 žádostí o informace.
b) Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace bylo podáno 1 odvolání. Odvolací orgán 
prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.
c) Proti správnímu rozhodnutí nebylo vedeno soudní řízení.
d) Sankční opatření ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nebyla uplatněna.

e) Okruh témat vyžádaných informací se týkal :

- Vyjmenování a ekonomické zhodnocení soudních sporů Města od r. 1995.
- Počty zaměstnanců MěÚ Turnov, organizační uspořádání, rozpočty a průměrné mzdy v 
jednotlivých letech od r. 1990.
- Vyjmenování investičních záměrů, větších oprav a rekonstrukcí, které se Město chystá 
uskutečnit v r. 2000.
- Agenda Města ve věci podpisové akce turnovských obchodníků (ceny zboží drobných 
živnostníků vers. supermarkety.)
- Žádost o seznam jmen a adres žáků nastupujících do prvních tříd ZŠ.(Informace nebyla 
poskytnuta).
- Výše nájemného v nebytových prostorech Města. 
- Postupy Města při řešení krizových situací, způsoby informování občanů.
- Mzdy a odměny volených představitelů.
- Informace o smluvních vztazích Města, Regionální televize Turnov a Aspery Praha s.r.o. . 
- Právní služby externích pracovníků.
- Výčet kontrolních akcí odboru kontroly a kontrolní komise od r. 1996.
- Informační systémy financované Městem.
- Posloupnosti záměru přeměny horních kasáren na školu.
- Posloupnosti záměru a likvidace koupaliště v Dolánkách.
- Doklady o odsunu sovětské posádky z Turnova.
- Využití bazénku před nádražím.
- Poplašné zprávy o radioaktivitě Vesecka vlivem výbuchu sov. rakety.
- Způsob privatizace synagogy v Krajířově ulici, záměry Města.
- Romská problematika.
- Znění zápisů usnesení Městského zastupitelstva a Městské rady.
- O finanční pomoci Města občanům a organizacím postiženým povodní.

Poznámky : některá témata měla více žadatelů, kteří požadavek na informace rozšířili či následně 
upřesnili. Informační 
centrum radnice má pro veřejnost k dispozici PC s návazností na internet. Hojně využívaná je 
služba poskytující právní předpisy v platném znění. 
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