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Č. j.: CJ_VRA 00607/2021                                                                 V Liberci, dne 16.2.2021 

 

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020 

 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1) 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen 

zákon), vydává v souladu s ust. § 5 odstavec 1, písm. g) a ust. § 18 odstavec 1) zákona 

výroční zprávu za rok 2020: 

 

a) počet podaných žádostí o informace: 9, 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7, 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 4, 

 

c) 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: 

- nedošlo k žádnému soudnímu jednání, 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence: 

- nebyly poskytnuty žádné výhradní licence 

 

e) počet stížností podaných podle ust. § 16a: 5,  

důvody jejich podání: nesouhlas žadatele se způsobem vyřízení žádosti,  nevyřízení 

žádosti v zákonné lhůtě,  

stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1x stížnosti vyhověno v rámci autoremedury, 4x 

stížnost postoupena nadřízenému orgánu (MSML) 

  

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

- poskytování tiskopisů na podatelně MOV; 

- odpovědi na osobní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž poskytnutí není 

v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány 

neprodleně a bezplatně; 

- nahlížení do Sbírek zákonů ČR; 

- informace o programech jednání rady a zastupitelstva MO a další informace na 

webu. 

                                                                                

 

                                                                                                   Mgr. Pavel Svoboda 

                                                                                                            tajemník 


