
Výroční zpráva za rok 2020 
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve     

znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Počet podaných žádostí 

V kalendářním roce 2020 bylo podáno u Obecního úřadu v Pohoří  

celkem 3 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V žádném případě  podaných žádostí o poskytnutí informace v roce 

2020  bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti podle § 15 odst.1 zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněním 

pozdějších předpisů. 

 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

V kalendářním roce 2020 nebylo u Obecního úřadu Pohoří podáno 

žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Pohoří o odmítnutí 

žádosti. 

 

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve veči 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

V kalendářním roce 2020 nebyly ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace vydány žádné rozsudky soudů. 

 

5. Přehled všech výdajů, které Obecní úřad Pohoří vynaložil 

v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle 

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

znění pozdějších předpisů 

V kalendářním roce 2020 Obecní úřad Pohoří nevynaložil žádné 

výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 

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

 

 



 

6. Počet poskytnutých výhradních licencí 

V kalendářním roce 2020 Obecní úřad Pohoří v souvislosti 

s poskytováním informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neuzavřel 

žádnou licenční ani podliceční smlouvu, neposkytl tedy žádnou 

výhradní licenci. 

 

7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 

Proti postupu Obecního úřadu Pohoří nebyla v kalendářním roce 2020 

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

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím 

Agendu vztahující se k žádostem o poskytnutí informace podle 

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

znění pozdějších předpisů vede Obecní úřad Pohoří. Úřad zaevidoval 

každou písemnou žádost včetně žádostí podaných elektronicky.  

Ústní podání se neevidovala a o poskytnutí informací se nepořizoval 

záznam. 

 

 

Pohoří, 17. února 2021 

 

                                                                         

Helena Suchánková 

  starostka obce 

 

 

Vyvěšeno: 17. února 2021 
 


