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 Kněžnice, dne 28.2.2017  

 

Výroční zpráva obce Kněžnice za rok 2016 

v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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)  

V průběhu roku 2016 obec obdržela celkem 2 písemných žádostí o poskytnutí informace a bylo vydáno celkem 

0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – § 18 odst. 1 písm. b)  

Nebyla podána žádná 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 2015 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)  

Byla podána 1 stížnost paní Šárkou Jodasovou z důvodu neposkytnutí informací ve lhůtě 15 dnů od doručení 

žádosti o poskytnutí informací, kterou stanoví zákon. Stížnost byla dle zákona postoupena nadřízenému orgánu, 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, Oddělení 

stížností a dozoru obcí. Nadřízený orgán se vyjádřil Rozhodnutím, kterým potvrdil postup povinného objektu, 

obce Kněžnice. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – § 18 odst. 1 písm. f)   

Položené žádosti se týkaly dokladů k vodovodní přípojce a investičních záměrů obce na rok 2016.  

 

 


