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                                                Datová schránka: nw4b5p4 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2021 

 
o činnosti povinného subjektu Obce Hory v oblasti poskytování informací dle zákona 

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

 

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon) zveřejňuje povinný 

subjekt Obec Hory výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. 

 
Počet podaných žádostí o informace 4 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 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  

0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:  0 

    Důvody jejich podání:  

1. Stížnosti podané dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona  

2. Stížnosti podané dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona  

3. Stížnosti podané dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona  

4. Stížnosti podané dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona  

    Stručný popis způsobu jejich vyřízení:  

1. Stížnosti vyřízené postupem dle ustanovení § 16a odst. 5 zákona in fine 

v rámci autoremedury – povinný subjekt stížnostem plně vyhověl. 

 

2. Stížnosti vyřízené postupem dle ustanovení § 16a odst. 5 zákona – 

stížnosti předložené spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. 

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Na orgán územní samosprávy, jako povinný subjekt, se obracejí občané ve vlastním 

i veřejném zájmu se žádostmi o informace průběžně. Písemné a ústní žádosti byly vyřizovány 

standardním administrativním postupem.  

K realizaci zákona je vedena evidence žádostí o informace. Evidence obsahuje písemné 

žádosti, které splňují náležitosti ustanovení § 14 a násl. zákona. 

 

Výroční zpráva je zveřejňována na úřední desce a elektronické úřadní desce Obecního úřadu 

Hory. Elektronická úřední deska je zveřejněna na internetových stránkách obce: 

http//www.obec-hory.cz , záložka: Obecní úřad, elektronická úřední deska, poskytování 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 



Podle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

odpovídá starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce. 

 

 

 

V Horách 6.1.2022 

 

         

 

 

Lucie Hostašová 

starostka obce Hory 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6.1.2022 

Sejmuto:  22.1.2022 


