
 
 

 

Výroční zpráva 
za rok 2016 o podávání informací 

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

v platném znění 

 

Předkládá: Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice MěÚ 
 
Rada města Šluknov projednala a schválila: na své 65. schůzi dne 9. ledna 2017, usnesením 
č. 6/65R/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 1  
Úvod 

 
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon“), je zpracována tato výroční zpráva o činnosti v oblasti 
poskytování informací za rok 2016. 
 

Čl. 2  
Vyhodnocení 

 

1. Počet podaných žádostí o informace: 

V roce 2016 byly na Městský úřad Šluknov podány celkem čtyři žádosti o informace  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, což je 
čtyřikrát méně než v roce předchozím (kdy bylo podáno celkem 17 žádostí).  

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

Nerelevantní. 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 
zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle zákona, a to včetně nákladů na své 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

Nerelevantní. 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence: 

Výhradní licence nebyla poskytnuta. 

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení: 

Nebyla podána žádná stížnost podle zákona. 

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

Podání informace na základě všech čtyřech podaných žádosti nebylo zpoplatněno  
– informace byly poskytnuty bez úhrady poplatku. 

 
Čl. 3 

 Závěr 

Při vyřizování žádostí o informace povinným subjektem bylo postupováno podle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a dále podle Směrnice 
Rady města Šluknov č. 2/2013 – Pravidla pro zajištění přístupu k informacím, účinné  
od 01.10.2013. 

Ve Šluknově dne 2. ledna 2017 

Ing. Bc. Ivana Lukešová, v. r. 
tajemnice MěÚ 


