
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

     Obecní úřad Rybí v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., tímto zveřejňuje 
„Výroční zprávu“ o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za předcházející rok: 
 
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
 

 
Počet podaných žádostí o informace 

 

 
14 

 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

 
    4     částečně 

 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
 

 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

 

 
1 

  
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: 
--- 
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 
Nebyla poskytnuta výhradní licence. 
  
Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 

 
Počet stížností podaných podle § 16a zákona 

 

 
4 

 
1. Důvody podání stížnosti: Stížnost na postup při vyřizování informace podle zákona 106/1999 Sb. 

Stručný popis způsobu jejího vyřízení:  Stížnost vyřízena poskytnutím kopie zápisu a usnesení z 76. 
Rady obce konané dne 30.10.2013. 

2. Důvody podání stížnosti: Stížnost proti vyřízení žádosti o informace – žadatel žádal kopii trestního 
oznámení ze dne 26.3.2014 
Stručný popis způsobu jejího vyřízení: Stížnost byla vyřízena odpovědí, že Obec Rybí žádné trestní 
oznámení nepodávala.  

3. Důvody podání stížnosti: Stížnost podaná proti způsobu vyřízení žádosti, kdy žadatel požadoval kopie 
zápisů z rad a proti anonymizování některých informací. 
Stručný popis způsobu jejího vyřízení:  Celý spisový materiál byl přeposlán k posouzení Krajskému 
úřadu MSK. Žadateli poté zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace. 

4. Důvody podání stížnosti: Stížnost proti výši úhrady za úpravu zápisu ZO 
Stručný popis způsobu jejího vyřízení:  Stížnost byla vyřízena bezplatným poskytnutím informace. 
 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 
Příjmy za zpoplatněné žádosti: 

 Počet žádostí Částka v Kč 

Zpoplatněno 0 0,- 

Uhrazeno 0 0,- 

Neuhrazeno 0 0,- 

 
V Rybí dne 27.2.2015          
Zpracovala: Jana Marková, referent správních činností 
          

Marie Janečková, starostka obce Rybí 
Evidenční č. písemnosti:  8/2015 
Vyvěšeno: 27.2.2015 


