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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací MěÚ Jevíčko  
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

za rok 2020 
  
Město Jevíčko vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Jevíčko v oblasti poskytování informací 
za rok 2020. 
 
1) Počet podaných žádostí o informace v písemné a elektronické podobě 

  Starosta    0 

  Místostarosta    1 

  Tajemník    2 

  Odbor finanční   0 

  Odbor organizační   0 

  Odbor výstavy a ÚP   0 

  Investiční oddělení   1 

  Správa bytového hospodářství  0 

  Městská policie               1 

     Celkem                                                   5 
                                                                             
2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti    

V roce 2020 nebyla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí    

V roce 2020 bylo podáno 0 odvolání proti rozhodnutí. 
 
4) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled všech výdajů dle § 18 odst. 1 

písm. c) 

V roce 2020 soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí Městského úřadu Jevíčko. 
Nebyly tudíž vynaloženy žádné výdaje. 
 
5) Výčet poskytnutých výhradních licencí  

Žádná výhradní licence nebyla poskytnuta. 
 
6) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení   

V roce 2020 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále 
InfZ). 
 
7) Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 

      Nejsou. 
 
 
V Jevíčku 6. 1. 2021  
 
Zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
Městským úřadem Jevíčko za rok 2020 projednala rada města dne 11. 1. 2021. 
 
        

      ……..……………………... 
              Bc. Pavel Sedlák 
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