
OBEC VRČEŇ

       335 41  VRČEŇ 1

Výroční  zpráva  o  poskytování  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 

     Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „zákon“) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém
pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob
na  poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,
zveřejňuje obec  Vrčeň výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací. 

§ 18 Výroční zpráva
 
I. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona

- počet podaných žádostí o informace =  1. (Od firmy Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00
Praha 5 ohledně informací k plánovaných investičních akcí obce pro rok  2016. (Žádost ze 24.02.2016
došlo, zveřejněno na úřední desce OÚ dne 24.02.2016. Odpovězeno a zveřejněno na úřední desce
dne 07.03.2016. Vedeno pod Č.j.: 42/2016).    

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti = 0 

II. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. b) zákona

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí = 0 

III. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. c) zákona

-  opis  podstatných  částí  každého  rozsudku  soudu  ve  věci  přezkoumání  zákonnosti  rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnuté informace: = Nebylo vydáno žádné rozhodnutí
o  odmítnutí  poskytnutí  údajů  (informací),  tudíž  nemohl  být  vydán  ani  žádný  přezkumný  judikát
příslušného soudu. 

- přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení = Nebyly vynaloženy žádné výdaje (viz. odstavec výše).   

IV. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. d) zákona

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence = 
Výhradní licence nebyly poskytnuty.

V. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona 

- počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení =
Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a. 

VI. Podle ust. § 18 odst. 1 písm. f) zákona

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona = Nebyly poskytnuty žádné další 
informace. 

Ve Vrčeni dne  13. 03. 2017                         Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
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