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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍHO ÚŘADU SVOJETICE 

 

o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů za rok 2015.   

Obecní úřad Svojetice v souladu s ustanovením § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto zveřejňuje výroční zprávu 

za rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje 

následující údaje: 

a) Obecnímu úřadu obce Svojetice bylo podáno celkem 8 žádostí o informace ve smyslu InfZ.  

1.  Žádost o informaci o investičních plánech obce Svojetice 

2. Žádost o informace týkající se rozpočtu obce  

3. Žádost o informace o výstavbě kanalizace ve Svojeticích  

4. Žádost o informace ke stavbě kanalizace a ČOV ve Svojeticích 

5. Žádost o informace k referendu konaném v obci Svojetice 

6. Žádost o informace týkající se stavby ČOV 

7. Žádost o informace k závěrečnému účtu obce za rok 2014 a k hospodaření obce 

8. Žádost o informace týkající se výstavby „Bydlení pro seniory“ ve Svojeticích 

b) Žádná z přijatých žádostí nebyla odmítnuta, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí obce. 

c) Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného  

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) Nebyla podána žádná stížností podle § 16a,  

f) Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,-Kč 

g) Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s 

žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto 

žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č, 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční 

zprávy o poskytnutí informací.  
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h) Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední 

desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, hlášením 

místního rozhlasu a jinými způsoby. 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na 

webových stránkách obce. 

 

 

 

 

 

Dubská Ivana 
starostka obce  
 

 

 

 

Ve Svojeticích dne 29.2.2016  

      

 

Vyvěšeno:  09.03.2016 

 

 

Svěšeno: 05.04.2016 


