
Obec Kostelec u Holešova 
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58  

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA ZA ROK 2021 

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok zveřejňuje Obec 

Kostelec u Holešova vždy do 1. března následujícího roku. Výroční zpráva obsahuje údaje uvedené v § 18 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) Tato výroční 

zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona. 
§ 18 odst. 1 písm. a) zákona 

Počet podaných žádostí: 

Z toho: 

- částečně vyřízené žádosti ( současně vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

- odmítnuté žádosti (vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti) 
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§ 18 odst. 1 písm. b) zákona 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Z toho: 

- napadené rozhodnutí bylo potvrzeno nadřízeným orgánem 

- nadřízený orgán nařídil poskytnutí dokumentů 

- stížností na chybějící dokumenty či nekompletní přílohy – vyřízeno v autoremeduře 

poskytnutím chybějících dokumentů či příloh.  
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§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

Žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace soud nepřezkoumával. 
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§ 18 odst. 1 písm. d) zákona 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 
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§ 18 odst. 1 písm. e) zákona 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení         

- stížností na chybějící dokumenty či nekompletní přílohy – vyřízeno v autoremeduře 

poskytnutím chybějících dokumentů či příloh.  

- stížnostI na způsob poskytnutí dokumentů byla postoupena nadřízenému orgánu, 

který postup povinného subjektu potvrdil. 

- stížnostI na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti, ta byla postoupena 

nadřízenému orgánu, který přikázal žádost znovu vyřídit. Povinný subjekt informaci 

upřesnil. 
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§ 18 odst. 1 písm. f) zákona 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Žádosti o poskytnutí informace byly vyřizovány v souladu se zákonem. 

 

 

Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada obce Kostelec u Holešova na své schůzi č.3 konané dne 07.02.2022 

V Kostelci u Holešova dne 10. 02. 2022      

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 02. 2022    RNDr. Marcela Pospíšilíková 

                            starostka obce 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


