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VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HOLEŠOV ZA ROK 2019 

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

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Město Holešov vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) výroční zprávu o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle uvedeného zákona za rok 2019. 

 

Z celkového počtu podaných 33 žádostí o poskytnutí informací bylo 19 žádostí od právnických 

osob (společností a spolků) a 14 žádostí od fyzických osob (občanů). 

V Holešově dne 06. 01. 2020  

Zpracovala: Bc. Vendula Obdržálková 

 

 Ing. František Fuit, v. r.  

 tajemník MěÚ Holešov 

Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) InfZ: 

Počet podaných žádostí: 

Počet vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti: 

 

33 

  7 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) InfZ:   1 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci 

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí 

žádosti o poskytnutí informace - § 18 odst. 1 písm. c) InfZ: 

Soud nepřezkoumával žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace. 

 

 

  0 

 

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) InfZ: 

Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. 

  0 

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

popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) InfZ: 

Byla podána jedna stížnosti podle § 16a InfZ z důvodu nesouhlasu se 

způsobem vyřízení žádosti. Krajský úřad Zlínského kraje postup 

Městského úřadu Holešov při vyřizování žádosti potvrdil. 

 

  1 

 

   

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 

odst. 1 písm. f) InfZ: 

Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě. 

 

 

 


