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

 
 
 

1. Počet podaných žádostí o informace  

V roce 2016 bylo zaevidováno 75 žádostí o informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb.  

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  

V roce 2016 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu 
§ 15 zákona č. 106/1999 Sb. 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.  

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu  

V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudu, kterými by bylo 
přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací. 

5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními 

V roce 2016 nevynaložila obec Bělotín v souvislosti se soudními řízeními 
o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. žádné prostředky. 

6. Výčet poskytnutých výhradních licencí 

V roce 2016 neposkytla obec Bělotín žádnou výhradní licenci. 

7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody 
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost na postup obecního úřadu Bělotín 
při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.  
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8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
a k poskytování informací veřejnosti a médiím 

Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které obecní úřad Bělotín 
reaguje, představuje počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen 
malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti jsou ve 
většině případů podávány neformální cestou. Obecní úřad a starosta vyřizuje tyto 
požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu ve snaze 
o maximální uspokojení žadatele. Informace o své činnosti poskytujeme zejména 
prostřednictvím tiskových zpráv, letáků a veřejných projednání. 

 

Nejčastější okruhy dotazů: 

Výpisy z ISVS prostřednictvím CzechPOINT 
Součinnost s PČR, soudy a exekutory 
Postupy při vydávání a výměně dokladů 
Výpisy z ISVS podle zákona o evidenci obyvatel 
Postupy při vyřizování stavebních agend 
Organizační, ekonomické a personální záležitosti  
Možnosti zaměstnání 

 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Eduard Kavala 
starosta 

 


