
Výroční zpráva o poskytování informací
o činnosti Městyse Krucemburk za rok 2020

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinny subjekt vždy
do l. března zveřejnit výroční zprávu w předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti

poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí:
V roce 2020 bylo zaevidováno celkem O žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. a l
obecný dotaz.
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: O
V roce 2020 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 odst. l zákona č.
106/1999 Sb.

•

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Odvolání O

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumáni 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 nákladu na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

Rozsudky O
<

d) Vyčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Výhradní licence O 1

e) Počet stížností podaných podle §1 6a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
Stížnosti O

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných
podle zákona č. 106/1999 Sb.

Písemné žádosti o informace byly podány právnickými osobami.
Jsou-li podané ústní nebo telefonické žádosti o informace, jsou vyřízeny bezprostředně
s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a nejsou dle §13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
součástí této výroční zprávy.
Městys Krucemburk poskytuje informace občanům (Krucemburku, Starého Ranska, Hluboké)
formou nepřetržitě přístupné úřední desky (elektronické, fyzické), webových stránek městyse, na
veřejném zasedání zastupitelstva, uveřejněním v časopise DOMOV (čtvrtletní vydání), hlášením
místního rozhlasu (uveřejněným také na webových stránkách), zasíláním sms zpráv a dalšími
způsoby.

•

V Krucemburku dne 10.02.2021
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