
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím za r. 2017 

 

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“) tímto Obec Petrovičky zveřejňuje výroční zprávu za rok 2017 v oblasti 

poskytování informací. 

Za sledované období leden – prosinec 2017   

A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neevidují, a proto 

nejsou ve výroční zprávě uvedeny. 

Celkový počet podaných žádostí o informace byl v roce 2017 2 žádostí, které byly vyřízeny následovně:  

o počet poskytnutých informací: 2, 

o počet odkazů na zveřejněné informace: 2 , 

o počet odložených žádostí o informace: 0, 

o počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0, 

o počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace: 0, 

o počet zpět vzatých žádostí: 0. 

  

B. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 

o Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0. 

o Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0. 

  

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo 
částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

 

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

 

E. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání 
stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností 

o Počet stížností: 0. 

F. Placené informace v souladu s ustanovením § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím 

V průběhu roku 2017 starostka obce, místostarostka obce poskytly velké množství bezplatných ústních, 
písemných a telefonických informací, a to osobám a institucím, které vznesli požadavek, i když se přímo 
neodvolávali na zákon. Současně jsou informace sdělovány občanům prostřednictvím zasedání zastupitelstva 
obce, prostřednictvím úřední desky, webových stránek. 

 

Za rok 2017 se konalo celkem 7 zasedání OZ. 

 

Výroční zprávu zpracovala. Ing. Iva Frydrychová, starostka obce 

V Petrovičkách dne 1. 3.2018 

 


