MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208, 294 01
okres Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou

eč. 680/2007
čj. taj/234/2007

Dne 22.2.2007

Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů za rok 2006

Město Bakov nad Jizerou jako povinný
subjekt zveřejňuje dle § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2006 s těmito údaji:
Na Městský úřad Bakov nad Jizerou bylo v roce 2006 podáno 9
žádostí o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
I.

Počet podaných žádostí o informace :
§ 18 odst. 1 písm. a)

9

II.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí :
§ 18 odst. 1 písm. b)

0

III. Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu:
§ 18 odst. 1 písm. c)

1

Město Bakov nad Jizerou obdrželo v roce 2006 jeden rozsudek :
Okresní soud v Mladé Boleslavi- čj. 5 C 89/2006-106 ze dne 13.10. 2006
Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl ve věci žalobkyně proti žalovanému městu Bakov nad
Jizerou o určení neplatnosti odvolání z funkce vedoucí odboru výstavby a ŽP ze dne 17. 2. 2006
a na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze dne 28. 2. 2006 takto :
I.

Žaloba, dle níž má být rozhodnuto, že odvolání z funkce vedoucí odboru výstavby
a ŽP ze dne 17. 2. 2006 pod značkou 277/2006 a rozvázání pracovního poměru
výpovědí ze dne 28. 2. 2006 jsou neplatné, se z a m í t á .

II.

Žalobkyně je povinna uhradit žalovanému na nákladech řízení částku 6. 931,50
Kč a to do 15ti dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce
žalovaného.

Ke sporu :
Žalobkyně se domáhala se svojí žalobou určení neplatnosti odvolání z funkce vedoucí odboru
výstavby a ŽP ze dne 17. 2. 2006 a rozvázání pracovního poměru výpovědí ze dne 28. 2. 2006.
Po zhodnocení provedených důkazů a zvážení všech okolností posuzovaného případu dospěl soud
k závěru, že žalobě nelze vyhovět. Po odvolání z funkce byla žalobkyni nabídnuta odpovídající
práce, kterou odmítla. Nastala tedy překážka v práci ze strany zaměstnavatele dle ust. § 130 ZP
a dán výpovědní důvod dle § 46 odst. 1) písm.c) zákoníku práce.
Žalobkyně se proti rozsudku odvolala ke Krajskému soudu v Praze, soudní jednání ke dni
zpracování výroční zprávy neproběhlo.
IV. Řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona
§ 18 odst. 1 písm. d)

0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
§ 18 odst. 1 písm. e)
Informace poskytuje město Bakov nad Jizerou občanům způsobem ve městě obvyklým , tj. :
a) informacemi poskytovanými pracovníky městského úřadu občanům písemně,
telefonicky,
osobně či e-mailem ( adresy: info@bakovnj.cz, město@bakovnj.cz, tajemnice@bakovnj.cz),
b) na webových stránkách města na adrese: www.bakovnj.cz.,
c) pravidelnými zprávami v městském rozhlase,
d) informacemi vyvěšenými na úřední desce a vývěsních skříních městského úřadu ve městě
a jeho místních částech,
e) vydáváním místního měsíčního zpravodaje „ Bakovsko „ ,
f) informacemi v regionálním tisku,
g) informacemi na regionálních rozhlasových stanicích.

Jaroslava Čermáková
tajemnice MěÚ

Vyvěšeno na úřední desce dne : 26. 2. 2007

