Výroční zpráva Města Nová Role za rok 2010
1) O poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počet podaných žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2010
=3
Obdržené žádosti řádně na MěÚ Nová Role evidovány a vyřízeny – všem žádostem vyhověno
2) O peticích
V roce 2010 nebyla na Městský úřad Nová Role podána žádná petice.
3) O stížnostech
V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 10 podaných stížností, které byly všechny řádně vyřízeny.
Stížnosti se týkaly:
- Postup MěÚ v oblasti stavebního práva – 4 případy. Vyřízeno ve dvou případech
bezodkladným sjednáním nápravy v postupu stavebního úřadu, v jednom případě dohodou
města se stěžovatelem v postupu a řešení majetkoprávního sporu a v jednom případě se
jednalo o stížnost na postup MěÚ bezpředmětnou – zjištěno jako anonymní podvrh a
zároveň ve svém obsahu prověřeno jako stížnost neoprávněná.
- Mezilidských vztahů – celkem 3 případy. Vyřízeno projednáním daného problému před
vedoucími funkcionáři města a MěÚ, v jednom případě vyvoláno za účelem nápravy stavu
příslušné řízení na úseku stavebního práva.
- Realizace staveb – 1 případ. Vyřízeno bezodkladným zjednáním nápravy u investora.
- Nedostatečná péče o psy – 1 případ. Vyřízeno projednání nápravy na MěÚ Nová Role
s účastníky sporu.
- Ohrožování životního prostředí – 1 případ. Vyřízeno bezodkladným sjednáním nápravy.
Jak z výše uvedeného vyplývá, stížnosti na samotný postup odpovědných pracovníků MěÚ byly
podány celkem 4, z nichž 3 byly vyhodnoceny jako z části oprávněné – ve všech těchto případech
byla sjednána potřebná náprava.
Tato výroční zpráva se zveřejňuje po dobu nejméně 30 dnů vyvěšením na úřední desce MěÚ a
dále pak ostatními způsoby, jak je ve městě Nová Role obvyklé (Novorolský zpravodaj, www
stránky města). K nahlížení je zpráva k dispozici na podatelně MěÚ.
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