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

 
 

Čj. 220/2006                 Dne 6.2.2006  
 

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 2005  

 
 
 
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 
2005 s těmito údaji: 
 
Na Městský úřad Bakov nad Jizerou bylo v roce 2005 podáno 8 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 : 8  
§ 18 odst. 1 písm. a) 
 
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0 
§ 18 odst. 1 písm. b)  
 
III. Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu: 2 
§ 18 odst. 1 písm. c) 
 
Město Bakov nad Jizerou obdrželo v roce 2005 jeden rozsudek a jedno usnesení soudu: 
 
Městský soud v Praze – čj. 11 Ca 312/2003-90 ze dne 31. 5. 2005 
 
1) Městský soud v Praze rozhodl ve věci žalobce města Bakov nad Jizerou proti žalovanému 
Českému báňskému úřadu, se sídlem v Praze 1 za účasti dalších osob zúčastněných na řízení 
takto: 
 
Rozhodnutí Českého báňského úřadu ze dne 30.10.2003 čj. 3595/II/03 se zrušuje a vrací 
k novému projednání.  
 
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady soudního řízení v částce 4 150,- Kč do třiceti 
dnů právní moci od tohoto rozsudku k rukám JUDr. Jana Ratha, advokáta. 
 
Ke sporu : 
Žalobce se žalobou doručenou Městskému soudu v Praze 18. 12. 2003 domáhal přezkoumání a 
zrušení rozhodnutí žalovaného správního orgánu ze dne 30. 10. 2003, čj. 3593/II/03 o rozkladu, 
jakož i rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2003, čj. 3949/IV/02/161.1, učiněné v prvním stupni, 
neboť obě rozhodnutí vykazují jak hmotněprávní tak i procesní vady a jsou nezákonná.  
Rozhodnutím Českého báňského úřadu ze dne 18. 9. 2003, čj. 3949/IV/02/161.1 byl k návrhu 
organizace Josef Šeda-TAUM stanoven dobývací prostor Bakov nad Jizerou, evidenční číslo 



  
7113, o plošném rozsahu 0,227506 km2 pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísků za 
stanovených podmínek.  
 
Město se dobývání braní - další rozhodnutí ve sporu zatím nebylo vydáno. 
  
2) Okresní soud v Děčíně – čj. Ro 3419/2005-14 ( sp. značka : M 39/05) ze dne 15.12. 2005 
  
Okresní soud v Děčíně rozhodl ve věci žalobce města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 
IČO 237418 proti žalovanému V. R. o zaplacení částky 350 000,- Kč s příslušenstvím takto: 
 
Soud vyzývá žalobce, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za 
vydání platebního rozkazu, který činí podle položky 1 písm. b) sazebníku soudních poplatků 
14 000,- Kč, a to v kolcích na připojeném tiskopise. 
 
Ke sporu : 
Město Bakov nad Jizerou žaluje bývalého nájemce městského koupaliště o zaplacení částky 
350 000,- Kč s příslušenstvím. 
 
Výsledek sporu není zatím znám. 
_______________________________________________________________________________ 
 
IV. Řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona 0 
 § 18 odst. 1 písm. d) 
 
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, mesto@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 


