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Výroční zpráva
o ěinnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Inj) za rok 2018

I.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- počet žádostí o informace dle InfZ, které obec obdržela v roce 2018:
2
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
O
b) poěet podaných odvolání proti rozhodnutí:

o

c) opis podstatných ěástí 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
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace nebyl v roce 2018 vydán
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
- výhradní licence v roce 2018 nebyly poskytnuty
e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a struěný popis
způsobu jejich vyřízení
- počet stížností podaných dle § 16a InfZ:

o

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- město jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k jeho působnosti dle
InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu Městského úřadu
Kdyně, tak na elektronickou podatelnu, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ. Více
informací viz článek III.

II.

Při obdržení jakékoliv žádosti o informace je postupováno v souladu s InfZ. Informace, o
které je žádáno ústně a jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba
jejich vyhledání, jsou žadateli poskytovány vždy neprodleně a bezplatně. Jedná se zejména o
informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě InfZ.

III.

Město Kdyně zveřeiňuie informace podle InfZ několika způsoby:
a) na úřední desce - zde jsou uveřejňovány informace mající aktuální charakter
b) na podatelně Městského úřadu Kdyně - v případě informací s rozsáhlým obsahem
sdělení, které není možné umístiti na úřední desku, např. obecně závazné vyhlášky,
nařízení, směrnice, apod.
c) na internetových stránkách města - www.kdyne.cz

IV.

Tato zpráva byla projednána na 9. schůzi Rady města Kdyně dne 25.února 2019 (usnesení č.
R9-116).
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