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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 2021. 

 

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 2021 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje následující 

údaje: 

 

Název povinného subjektu:                                                               Obec Svojetice 

IČO:                                                                                                        00240834 

Sídlo:                                                                                                      Na Kopci 14, 251 62 Svojetice 

Kalendářní rok, kterého se zprávy týká:                                          2021 

 

a) Počet podaných žádostí o informaci:                           8 

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části 1 

c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

d) Opis podstatných částí rozsudku soudu                                           0 

e) Výčet poskytnutých výhradních licencí                                         0 

f) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999 Sb. 0 

g) Počet stížností podle § 16a                                                       1 

h) 
Důvody podání stížností na postup při vyřizování žádosti o 
informace podle § 16a a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 

* 

ch) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 sb. 0 

 

 

* Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – informace v odpovědi obecního úřadu byla 

poskytnuta částečně.  

Povinný subjekt postoupil stížnost Krajskému úřadu, který ji přezkoumal a shledal ji částečně 

oprávněnou. Povinnému subjektu bylo uloženo poskytnout žadateli požadované informace či vydat 

rozhodnutí o částečném odmítnutí informace. Obec zaslala žadateli Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

poskytnutí informací.  
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Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací 

požadovat finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti 

spojenými. Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 800,- Kč. 

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. 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné 

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

místního rozhlasu a jinými způsoby. 

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

webových stránkách obce. 

Webová stránka obce (https://svojetice.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona-1061999-sb/) 

poskytuje občanům informace o činnosti orgánů obce. 

 

 

Ve Svojeticích dne: 1.2.2022          Mgr. Martina Vedralová 

        Starostka obce Svojetice 
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