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Výroční zpráva o poskytování informací 2018 

 
V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

podle kterého každý povinný subjekt musí informovat o své činnosti ohledně poskytování 

informací a má povinnost předložit zákonem stanovené údaje, předkládá obec Čistá tuto: 

 

Výroční zprávu o činnosti obce Čistá a jeho orgánů v oblasti poskytování informací za 

rok 2018 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

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

 

V kalendářním roce 2018 bylo u obce Čistá podáno celkem 6 žádostí o poskytnutí informací 

podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bylo 

vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 

zastoupení 

V kalendářním roce 2018 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Zároveň obec Čistá nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

3. Počet poskytnutých výhradních licencí 

 

Obec Čistá v kalendářním roce 2018 v souvislosti s poskytováním informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím neuzavřela žádnou licenční smlouvu a neposkytla tedy 

žádnou výhradní licenci. 

 

4. Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

V kalendářním roce 2018 byla podána 1 stížnost proti postupu obce Čistá a jeho orgánů podle 

§ 16a, zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k 

informacím 

- 

 

V Čisté dne 8.2.2019 

 

Zdeněk Tyšer 

starosta 
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