
Výroční zpráva 

o činnosti orgánů městyse Vrchotovy Janovice v oblasti poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 

odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

V průběhu roku 2021 obdržel městys 1 žádost o poskytnutí informace a nebylo vydáno žádné 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 
 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 

písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku- § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. 

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný 

popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. 

Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve srovnání s předchozím rokem je počet písmeně podaných žádostí o jednu vyšší. 

V prostorách podatelny úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny soubory 

základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s 5 odst. 1 zákona. 

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 

Webová stránka (www.mestysvrchotovyjanovice.cz) poskytuje občanům množství informací o činnosti 

orgánů městyse; ve zvláštním oddíle Povinně zveřejňované informace jsou umístěny všechny povinně 

zveřejňované informace. 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva, prostřednictvím kamenné úřední 

desky, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek, profilu na sociální síti 

Facebook, systémem SMS oznámení a jinými způsoby. 

 

 

 

Vrchotovy Janovice 31.01.2022      Marcela Čedíková, starostka 

http://www.mestysvrchotovyjanovice.cz/

