
 

Výroční zpráva za rok 2021 

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

 
I. Obecná část výroční zprávy  
1. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2021 o činnosti  

Městyse Divišov  a Úřadu městyse Divišov v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.  

2. Smyslem zákona je upravit podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanovit základní 

podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Tento zákon stanoví, kdo má povinnost poskytovat 

informace, definuje základní pojmy, způsob poskytování informací, zveřejňování informací a další 

skutečnosti, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace (např. 

rozhodnutí, odvolání, hrazení nákladů) a konečně ukládá povinným subjektům vypracovat výroční 

zprávu.  

3. Vyřizují se žádosti o poskytnutí informace podané ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě 

nebo služby elektronických komunikací a datových schránek. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel 

povinný subjekt. Žádostí o informaci je žádost, z níž je zřejmé, komu je určena, a že se žadatel 

domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba 

uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li 

přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa 

trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu 

pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny: 

podatelna@divisov.cz.  

4. Paragraf 18 zákona stanoví, že každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční 

zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto 

zákona obsahující následující údaje:  

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace  11 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  4 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí  1 

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace  

 0 

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně 

nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní 

zastoupení: 

0 

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence 

0 

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů 

jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

0 

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

 

 
V Divišově dne 24.1.2022  

 

Mgr. Zdeněk Pekárek 

Starosta Úřadu městyse Divišov 

  

Vyvěšeno dne: 


