
Výroční zpráva o činnosti orgánů Obce Vestec v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 
 
 
Níže uvedená výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) 
Bylo podáno celkem 24 písemných žádostí o poskytnutí informace. 
Bylo vydáno celkem 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  
 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) 
Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.   

 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) 

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 
informace. 
 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) 
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
 

5. Počet stížností, podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 
jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) 
Bylo podáno celkem 22 stížností.  
13 stížností se týkalo nevyřízení žádosti ve lhůtě, stížnosti byly vyřízeny 
povinným subjektem. 
4 stížnosti se týkaly nevyřízení žádosti ve lhůtě. Postup při vyřizování žádosti 
byl nadřízeným orgánem potvrzen; stížnost v době podání oprávněná. 
1 stížnost se týkala nevyřízení žádosti ve lhůtě, nadřízeným orgánem bylo 
uloženo povinnému subjektu poskytnout žadateli informaci nebo vydat 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
3 stížnosti se týkaly postupu při vyřizování žádosti. Postup při vyřizování 
žádosti byl nadřízeným orgánem potvrzen. 
1 stížnost se týkala postupu při vyřizování žádosti. Nadřízeným orgánem bylo 
přikázáno povinnému subjektu vyřídit žádost o poskytnutí informace v bodě 1) 
a 2); k bodu 3) informace byla poskytnuta. 
 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f) 
Nebyly účtovány finanční úhrady podle § 17 zákona.  

 
 
Ve Vestci dne 27. 02. 2020 
 
 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kateřina Vokounová 
 tajemnice 
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