
Obec Malé Svatoňovice 
Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, te. 499886341, IČ: 00278114 

 

Výroční zpráva  
 

o činnosti obce Malé Svatoňovice 

 

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 
 

za rok 2016 
 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 InfZ 

 

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí 

- § 18 odst. 1 písm. a) InfZ 

V roce 2016 byla Obci Malé Svatoňovice podána 1 písemná žádost o poskytnutí informace, 

nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) InfZ 

V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

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

V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí Obce Malé Svatoňovice o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) InfZ 
V roce 2016 nebyla podána žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) InfZ 

V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a InfZ 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) InfZ 

Dotaz se týkal oblasti plánovaných investic obce na rok 2016 

Žádost o poskytnutí informací byla vyřízena bezplatně. 

 

Na webových stránkách obce Malé Svatoňovice www.malesvatonovice.cz jsou  

zveřejňovány aktuální informace o dění v obci a na obecním úřadu. 
ve zvláštním oddíle "povinně zveřejňované informace" na internetové adrese 

http://www.malesvatonovice.cz/obcan/povinne-zverejnovane-informace/  jsou umístěny všechny 

povinně zveřejňované informace a na adrese  http://www.malesvatonovice.cz/obcan/povinne-

zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti/  jsou zveřejněny poskytnuté informace v souladu  

s požadavkem § 5 odst. 3 InfZ. 

Občané a návštěvníci obce mají možnost získat všechny informace denně přímo  

na obecním úřadu. Na úřední desce obce jsou zveřejňovány vyhlášky obce, usnesení orgánů 

obce, rozpočet a další informace. 

 

 

 

http://www.malesvatonovice.cz/
http://www.malesvatonovice.cz/obcan/povinne-zverejnovane-informace/
http://www.malesvatonovice.cz/obcan/povinne-zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti/
http://www.malesvatonovice.cz/obcan/povinne-zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti/


 

7. Přehled všech výdajů, které Obec Malé Svatoňovice vynaložila v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ 

V roce 2016 Obec Malé Svatoňovice nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 

 

 

 

 

 

Malé Svatoňovice:  11. 1. 2017 

 

 

 

 

 

 

        Vladimír Provazník 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva byla schválena radou obce dne 23. 1. 2017, usnesením č. 2/1-17. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  25. 1. 2017 

 

Sejmuto dne: 

 

 

 

Dokument je také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 


