Výroční zpráva za rok 2019
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
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1. Úvod
Dne 1.1.200 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( dále jen
zákon ), jehož prostřednictvím se realizuje ústavním pořádkem České republiky garantované právo
občanů na svobodný přístup k informacím. Tento zákon současně stanoví, za jakých podmínek budou
informace tzv. povinnými subjekty žadatelům poskytovány.
2. Způsoby realizace zákona č. 106/1999 Sb.
V souladu se zákonem poskytuje obec informace žadatelům na základě žádosti nebo zveřejněním.
Občané mohou získat všechny potřebné informace o obci dálkovým přístupem na internetové
stránce obce.
3. Žádosti o informace doručené obci v roce 2019
OÚ Horní Poříčí obdržela dvě žádosti o informaci, které odpovídaly svou podstatou zákonu.
V jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.
4. Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace
Po vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace se žadatel odvolal a spis
byl postoupen Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k přezkoumání.
5. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace
Soudní přezkum se neuskutečnil.
6. Řízení o sankcích za nedodržování zákona
Za rok 2019 nebyl zjištěn žádný případ porušení některého z ustanovení předmětného zákona.
7. Závěr
Ostatní žádosti občanů o informace, které svou podstatou neodpovídají zákonu, jsou vyřizovány
podle jiných zákonných předpisů ( např. správní řád ). Lze konstatovat, že zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, je na OÚ Horní Poříčí v celém rozsahu dodržován.
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