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    Obec Šestajovice 
 

               Šestajovice 70, 55101 Jaroměř 1 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  ZA ROK 2018 

zákon 106/1999 Sb. 

Na základě povinností plynoucích pro povinný subjekt dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění předkládá Obecní úřad v Šestajovicích 

výroční zprávu za kalendářní rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle výše 

uvedeného zákona: 

a) Počet podaných žádostí o informace.  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti. 

V průběhu roku 2018 obec obdržela celkem 0 písemných žádostí o poskytnutí 

informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    

Nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

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 soudním řízením o právech a povinnostech podle 

tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů 

na právní zastoupení. 

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace. 

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence. 

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení. 

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle §16a 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 

     V průběhu roku 2018 starosta obce a místostarosta obce poskytli značné množství 

ústních, telefonických i písemných informací osobám i  institucím, které se na OÚ 

obrátily, i když se přímo neodvolávaly ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. 
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Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce a 

prostřednictvím úřední desky. Občanům jsou k dispozici i webové stránky obce 

(www.obcemetuje.cz), které poskytují občanům velké množství informací.  

 

 

 
 

V Šestajovicích: 27. 2. 2019      Alena Postupová 

 starostka obce 
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