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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
za rok 2017
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
106/1999“), ukládá v § 2 povinným subjektům povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
S odkazem na příslušná ustanovení § 18 zákona č. 106/1999, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 zveřejnit zákonem dané údaje, předkládá Obec Štítina tuto Výroční
zprávu.
1) aplikace zákona č. 106/1999:
Obec Štítina postupuje při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 v souladu s ustanoveními zákona č.
106/1999
2) počet žádostí o informace za rok 2017:
celkem:
6 žádostí
vyřízeno:
6 žádostí
odloženo:
0 žádostí
postoupeno:
0 žádostí
3) výše úhrad dle sazebníku za poskytování informací v roce 2017:
0,- Kč
4) Další údaje podle § 18 zákona č. 106/1999:
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
opis podstatných částí rozsudku soudu:
výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona:
počet podaných stížností dle § 16a zákona č. 106/1999:
důvody podání stížností dle § 16a zákona č. 106/1999:
způsob vyřízení stížnosti:
počet poskytnutých výhradních licencí

0
0
0

5) kontrolní činnost na správnost vyřizování agendy žádostí o informace:
počet kontrol ze strany KÚ MSK
0
počet kontrol ze strany kontrolního výboru Obce Štítina
0
6) Závěr
Problematice podávání informací je trvale věnována náležitá pozornost, zejména na dodržování lhůt pro vyřizování
žádostí. S dotazy zastupitelů je nakládáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, který je nadřazen obecnému zákonu č. 106/1999. Informace ze spisových materiálů jsou účastníkům řízení
poskytovány v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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